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ইন্নাল হনামদনাললল্নাহ, ওয়নাসসনালনাতু ওয়নাসসনালনাম ুআলনা 
রনাসুললল্নাহ (ملسو هيلع هللا ىلص)। 
অিশ্যই সমস্ত প্রশংসা আল্াহর, আমরা তাঁর প্রশংসা 
কলর, সাহাে্য চাই এিং তাঁর কাকে ক্মা চাই। আমরা 
আল্াহর কাকে আশ্র� প্রাথ্না কলর আমাকদর অন্তকরর 
অলনটি যথকক ও আমাকদর কাকজর অলনটি যথকক। 
লনশ্চ�ই োকক আল্াহ পথ যদখান তাকক যকউ লিপকথ 
লনকত পাকর না, আর আল্াহ োকক পথ না যদখান 
তাকক যকউ পথ যদখাকত পাকর না। আলম সাক্্য লদলছি 
যে, আল্াহ োড়া ইিাদকতর যোগ্য আর যকান উপাস্য 
নাই, আল্াহ এক ও তাঁর যকান শরবীক নাই, এিং আলম 
সাক্্য লদলছি যে মধুহাম্াদ (ملسو هيلع هللا ىلص) তাঁর িান্া ও রাসূি। 
অতঃপর,
সসই মহনান আল্নাহর প্রশংসনা সহকনারর শুরু করলি, লিলন 
সমস্ত সলৃটিজগত সলৃটি করররিন এমন অবস্না সেরক িখন 
আল্নাহ ব্যতীত আর লকিুই লিরলনাননা। সলৃটির এই কনারজ 
সকউ তনারঁক পরনামশ্শ সদয়লন, ননা সকনান পরনামশ্শ তনারঁ দরকনার 
লিল! সকউ তনারক সনাহনাি্য কররলন, ননা সকনান সনাহনাি্য তনারঁ 
দরকনার লিল! বরং সব লকিুই সতনা তনারঁ ইচ্না, প্রজ্না ও 
অনুগ্ররহর ফরল সলৃটি জগরত প্রকনাশ সপরয়রি। আল্নাহ 
আসমনান এবং জলমন সমহূরক বলরলন, 
َوِلْلَْرِض َلَا  فـََقاَل  ُدَخاٌن  َوِهَي  السََّماِء  ِإَل  اْستـََوٰى   ثَّ 

اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَالََتا أَتـَيـَْنا طَائِِعنَي
﴿فصلت: ١١﴾

অতঃপর লতলন আকনারশর লদরক মরননারিনাগ লদরলন িনা 
লিল ধমু্রকুঞ্জ, অতঃপর লতলন তনারক ও পলৃেবীরক বলরলন, 
"দতামরা আকসা দবেচ্ায় লেংবা আলম আনকবা বিপবূসেে, 
তারা বিকিা আমরা আসিাম আনুগকত্যর সলহত"

(সুরা হা'লমম সাজো, আয়াত ১১)

অতএব সসই মহনান সত্না লিলন শুধ ুসমস্ত লকিু সলৃটিই 
কররনলন বরং এসব লকিুর প্রলতপনালনও লনরজর উপরর 
ন্যস্ত করর লনরয়রিন। জগতসমহূ এবং এর মনারে িনা 
আরি সসগুরলনার প্রলতপনালন, রক্ষণনারবক্ষণ তনারক কখরননা 
ক্নান্ত কররননা। লতলন সুমহনান, তনাঁর কুরলস সমস্ত সলৃটি 
জগতরক পলরব্যনাপ্ত করর আরি আর, লতলন সুবহনাননাহু 
ওয়না তনা'আলনা সসই কুরলসর উপরর তনাঁর শনান অনুিনায়ী 
সমনু্ত। তনাঁর সমকক্ষ সকউ ননাই, তনাঁর সমতুল্য সকউ 
ননাই। লতলন এক, অলবিতীয়, সমস্ত লকিুর উপরর লতলন 
একক ভনারব প্রবল পরনাক্রমশনালী। আল্নাহ চ্যনারলঞ্জ 
করররিন, পনাররল সিন সি সকউ তনার সমস্ত সসননাবনালহনী 
লনরয় আল্নাহরক আসমনান লকংবনা জলমরন পরনাস্ত করর 
সদখনায়! আর আদরত এই তুলননা কররত চনাওয়নাই সতনা 
সলৃটির জন্য অরিৌলতিক ও অপ্রনাসলগিক।

ইলতহনারসর শুরু সেরক অরনক মখূ্শ জনাললম তনারদর রনাষ্টীয় 
ও সনামলরক বনালহনীর শলতির উপর ভর করর এমন ধটৃিতনা 
এবং দঃসনাহস সদলখরয়লিরলনা এবং এ কেনাও সত্য সি 
ইলতহনাস তনারদর পলরণলত লললপবদ্ধ কররত ভুরললন! 
নমরুদ তনার বনালহনী লনরয় আল্নাহর লবরুরদ্ধ িদু্ধ কররত 
সনরমলিরলনা, আর তনার সমনাকনারবলনায় সনামনান্য মশনাই 
িরেটি লিরলনা! লফরনাউন লনরজরক সখনাদনা দনালব কররলিরলনা 
আর সসই লফরনাউনরক আল্নাহ ডুলবরয় সমরররিন একই 
সনারে তনারক লশক্ষনা লহরসরব লনদশ্শন করর লদরয়রিন 
পরবত্শীরদর জন্য। আবরনাহনাও সচরয়লিরলনা আল্নাহর 
ঘররক গুলিরয় লদরত লকনু্ত সসই আবরনাহনার লবশনাল 
হস্তী বনালহনীর জন্য িরেটি লিরলনা সনামনান্য কংকরই। 
আল্নাহ তনারদররক লপরে সমররলিরলন। লনদশ্শন আরি 
আদ জনালত, সনামদু জনালত লকংবনা সনাললহ আলনাইলহস 
সনালনাম এর কওরমর মরধ্য। আল্নাহ তনারদর এমন 
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ভনারব লনলচিহ্ন করররিন সিন সকনান কনারল তনারদর সকনান 
অলস্তত্বই লিরলনাননা।

আমরনা ইলতহনাস সেরক লশক্ষনা সনই ননা। তনালকরয় 
সদলখননা আল্নাহর লবরুরদ্ধ িনারনা িরুদ্ধ সনরমলিরলনা তনারদর 
পলরণলত কী হরয়লিরলনা! বদররর িরুদ্ধর প্রনাক্নারল মক্নার 
কনালফররদর লনকট আব ু সুলফয়নান সমরসজ পনাঠনারলনা, 
কনারফলনা লনরনাপদ আরি, সতনামরনা এবনার লফরর িনাও। 
লকনু্ত এমন কেনা মক্নার কনারফর সনতনারদর পিন্দ 
হরলনাননা। বরং তনারনা গব্শ কররলনা, অহংকনার কররলনা, 
লনরজরদর শলতিমত্নার উপররই অরনক সবলশ ভরসনা 
কররলনা এবং বলরলনা, দলনয়নার বকু সেরক ইসলনাম এবং 
মহুনাম্নাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) সক লবলীন কররই িনািরবনা। বদররর 
িরুদ্ধর পরর িখন কনারফররদর সনতনারনা অন্ধ কূরপ 
লনলক্ষপ্ত হল, তখন রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) তনারদর উরদেশ্য করর  
বলরলন - "আলম আমার রকবর ওয়াো সত্য দপকয়লছ 
দতামরাও দপকয়ছ লে!" বদররর প্রনাক্নারল তনারনা তনারদর 
শলতি সনামে্শ্য লনরয় এক হরয়লিরলনা ইসলনামরক লবননাশ 
করর সদয়নার উরদেশ্য লনরয় লকনু্ত আজ তনারনা সকনােনায়? 
এ কেনাগুরলনা এজন্য বরল সনয়না দরকনার মরন করলনাম 
সিন, আল্নাহর লবরুরদ্ধ িনারনাই িরুদ্ধ ললপ্ত হরয়রি তনারদর 
কী পলরণলত হরয়লিরলনা, সস ব্যনাপনারর আমনারদর সনামরন 
একটনা পলরষ্নার িলব েনারক! আজ অরনরকই সজরন 
সহনাক, ননা সজরন সহনাক আল্নাহ'র লবরুরদ্ধ িরুদ্ধ ললপ্ত 
ররয়রি।

আল্াহ িকিন – 
ُ َخيـُْر اْلَماِكرِيَن ُ َواللَّ  َوَمَكُروا َوَمَكَر اللَّ

﴿آل عمران: ٥٤﴾
"তনারনাও চক্রনান্ত করর আর আল্নাহও পলরকল্পননা কররন 

লনচিয়ই আল্নাহই সরব্শনাত্ম পলরকল্পননাকনারী"
(সুরা আকি-ইমরানঃ ৫৪)

আল্াহ আকরা িকিন – 
ُ مُِيٌط ِبْلَكاِفرِيَن َواللَّ

﴿البقرة: ١٩﴾
"আল্নাহ সব লদক সেরক কনালফররদর পলররবটিন করর 

আরিন" (সুরা বাক্ারা: ১৯)
আল্াহ িকিন –

ِإنَّ اللََّ َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر
﴿العنكبوت: ٢٠﴾

"লনচিয়ই আল্নাহ সকল লকিুর উপরর একক ক্ষমতনাবনান"
(সুরা বাক্ারা: ২০)

আল্নাহ পবূ্শবত্শী জনালত সমরূহর ধ্ংরসর কেনা স্মরণ 
কলররয় লদরয় সুরনা আদ দখনারন বরলন-

"তাকের মতুৃ্যকত আোশ, বাতাস োঁকেলন"- (ব্যগিনাত্মক 
অরে্শ) তনারনা লনরজরদর কতই ননা রনাজনা বনাদশনাহ দনালব 
কররলিরলনা। লকনু্ত কই! তনারদর মতুৃ্যরত সতনা আকনাশ, 
বনাতনাস সকনান সশনাক প্রকনাশ কররলন! আজরক িনারনা 
দলনয়নার জীবন আর পদপদবী লনরয় সনু্তটি, িনারনা দলনয়না 
অজ্শরনর জন্য সত্যরক ভুরল আরিন, তনারদর পলরণলত 
লক লভন্ লকিু হরব?

আজ তনাগুরতর বনালহনীরত (হরত পনারর আলম্শ, সনলভ, 
এয়নাররফনাস্শ, পলুলশ, এলপলবএন, র্যনাব, লকংবনা 
এস এস এফ, লপ লজ আর, লব লজ লব, লড লজ এফ আই, 
লডলব ইত্যনালদ) চনাকলর কররিন তনারদর এই সিনাট্ট লচলঠলট 
অবশ্যই পিনা উলচত। এলট পলরষ্নার একলট দনাওয়নাত 
সিখনারন তনাগুরতর সশখনারননা দলৃটিভলগির বনাইরর লগরয় 
প্রকৃত বনাস্তবতনারক এখনারন তুরল ধরনা হরয়রি। এই লচলঠ 
হনারত পনাবনার পরর 'সত্য জনানরতন ননা', এই অজহুনাত 
সদয়নার সুরিনাগ আর েনাকরি ননা।
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আজরক আমনার এই কেনা গুরলনা খনাস 
ভনারব সসসব ভনাইরদর প্রলত, িনারনা 

তনাগুরতর অধীরন চনাকলর কররন, সিমন: আলম্শ, পলুলশ, 
র্যনাব, লবলজলব ইত্যনালদ বনালহনী। লবরশেভনারব, আমনার 
এ সলখনালট তনারদর জন্য িনারনা সসননাবনাহীলনরত চনাকলর 
কররন। আপননারদর অরনকরক ব্যলতি পি্শনারয় আলম 
এখরননা ভনাই বরলই মরন কলর, িলদও দলগত ভনারব 
আপননারদর পলরচয় প্রশ্নলবদ্ধ! এই সলখনা শুধ ু তনারদর 
উরদেশ্য কররই, িনারদর অন্তরর ঈমনারনর আরলনা এখরননা 
লনরভ িনায়লন। িনারনা হনাজনারও কম্শব্যস্ততনার মনারে মসলজরদ 
সনালনারতর কনাতনারগুরলনা এখরননা পরূরণ সরচটি, িনারনা 
এখরননা লনরজরক মরনপ্রনারণ মহুম্দ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর উম্ত মরন 
কররন এবং উম্নাহ'র অংশ লহসনারব লনি্শনালতত, লনপীলিত 
মসুললমরদর কটি সদরখ ব্যলেত হন। নীররব লনভৃরত 
কখনও বনা রনারতর লনজ্শনতনায় উম্নাহ'র রতিক্ষরণ স্মররণ 
এরল কটি পনান। আলম তনারকই আমনার বিীরনর ভনাই বরল 
স্ীকনার কলর িনার অন্তরর আল্নাহ, তনঁার রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) এবং 
তনারঁ বিীরনর জন্য সশে লবন্দু ভনারলনাবনাসনা এখরননা লটরক 
আরি, িলদও বনা তনা সগনাপরন! লতলনই আমনার ভনাই।

এর বনাইরর সবনাইরক আলম তনাগুত এবং তনার 
সনাহনাি্যকনারীই মরন কলর। যাকের ব্যাপাকর আল্াহ 
জাহান্াকমর ওয়াো েকরকছন।

আলম িখন আপননার জন্য এ কেনাগুরলনা ললখলি তখন 
গভীর রনাত। সনারনালদরনর কম্শ-ক্নান্ত শরীর লনরয় আমনারও 

ঘলুমরয় িনাবনার কেনা। 
আমনার জনাননালনার বনাইরর 
ব্যস্ত শহর ইলতমরধ্যই নীরব-
লনস্তব্ধ, হয়ত স্প্নরনারজ্যর সকনারল ঢরল 
পরিরি। লকনু্ত আলম এখরননা সজরগ আলি 
আপননারদররক স্মরণ করর লকিু সলখনার জন্য। এভনারব 
বললি কনারণ, আলম আশনা কলর, আপলন লবশ্নাস কররবন 
সি, অরহতুক সকনান লবেরয় আলম আপননার সময় নটি 
করলি ননা, বরং আলম সচটিনা করলি সকবল এটুকুই বলরত, 
সিটুকু আমনার এবং আপননার জন্য কল্যনাণকর, সিটুকু 
আমনার এবং আপননার জন্য অবশ্য করণীয়। ইলতমরধ্য 
আমনারদর গনারফললত এবং উদনাসীনতনার জন্য উম্নাহ'র 
সি রতিক্ষরণ হরয় সগরি তনা প্রকনাশ করনার মরতনা উপিতুি 
ভনােনা আমনার জনাননা সনই, তবওু লকিু সংরকনাচ ও লবিধনা 
সভরগি কলম ধরলনাম, কনারণ ভনাই লহসনারব ভনাইরয়র 
কল্যনাণকনামীতনার একলট দনায় বনা দনালয়ত্ব সতনা সেরকই 
িনায়। মহনান মনাবদু আমনারদর আন্তলরক প্ররচটিনা গুরলনা 
কবলু করর লনন।  

আপননার প্রলত আমনার লবরশে লবনীত অনুররনাধ, সলখনালট 
পিরবন। পিনা সশরে এ ব্যনাপনারর লনকজকে লেছুটা সময় 
লেকবন এবং দুলনয়ালব হাজাকরা ব্যস্ততা দথকে লেছুটা 
আিাো হকয় নীরকব লনভকৃত লেছু লচন্তা-ল�লের েরকবন 
ইনশাআল্াহ। ওয়ামা তাওল�লে ইল্া লবল্াহ। আর 
লনশ্চয়ই মহান রব আমাকের লনয়্যাকতর খবর রাকখন।

ঈমানের 
দাবিদার 

ভাইনদর প্রবি 
খাস আহিাে
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কেন এই 
আহবান
?

আমরনা খবু সহরজই বরুে িনাই লকনু্ত আল্নাহ সুবহনাননাহু 
ওতনায়নালনার খবু স্পটি একলট কেনা আমনারদর বরুে 
আরসননা! সকন আমনারদর বরুে আরসননা এই লবেয়লট 
লনরজই অরনক বি আরলনাচননার দনালব রনারখ িনা এই 
সলখনার মলূ উরদেশ্য নয়। তরব সনারকেনা এই সি, এর 
কনারণ হল আমাকের উোসীনতা, গাক�িলত এবং 
গাদ্ালর! পলবত্র কুরআকন এমন আকরা দেড়কশার দবলশ  
আয়াত দ্ারা রেত্যষি পকরাষি ভাকব আল্াহ তা আিা 
এেলট 'লবকশষ লবষকয়র' লেকে আপনাকে আমাকে 
ডােকছন। অথচ আমরা েণসেপাতই েরলছ না!

আপলন ভনারলনা করর লক্ষ্য করর সদখনু, আজ দলনয়নার 
এমন সকনান প্রনান্ত বনালক আরি লক সিখনারন মসুললম উম্নাহ 
লনি্শনালতত-লনপীলিত নয়! দলনয়নার সুপনার পনাওয়নারগুরলনা 
তনারদর অস্ত্র শনান লদরচ্ শুধ ু মনাত্র একলট মনাত্র লক্ষ্য 
লনরয় আর তনা হল মসুললম উম্নাহরক লনঃরশে করর 
সদয়নার জন্য। "মাোর অ� অি বম্বস" সেরক শুরু 
করর সবসোধলুনে রেযলুতির যদু্াস্ত্রগুকিা সনালভ্শরস িতুি 
হবনার আরগ মসুললম ভূলমগুরলনার উপররই পরীলক্ষত 
হয় আর রতিনাতি হয় উম্নাহ'র ননারী, পরুুে, বদৃ্ধ, লশশু 
সবনাই। শুধমুনাত্র ইউএস (অ্যনারমলরকনা) দলনয়নার ৭৬ 
লট সদরশ লমললটনালর অ্যনাকলটলভলটস জনালর সররখরি। এ 
সনামলরক কনাি্শক্ররমর ৯০% এরও সবলশ হরচ্ মসুললম 
ভূখণ্ডগুরলনারত। এর মরধ্য আপলন িলদ শুধ ু"দরেকজন্স 
অ� েমব্যাট ট্পুস" এবং "এয়ার অ্যানড দ্ান স্টাইে" 
এই দলট ক্যনারটগলররত লবচনার কররন তনাহরল ইউএস এর 

প্রেরমই বরল এরসলি সি, আমনারদর গনারফললত, 
উদনাসীনতনা এবং গনাদেনালরর জন্য উম্নাহ'র সি রতিক্ষরণ 
তনা আসরল পলরপণূ্শভনারব প্রকনাশ করনা সম্ভব ননা। আল্নাহ 
বরলন - 

ِمَن َواْلُمْسَتْضَعِفنَي  اللَِّ  َسِبيِل  ِف  تـَُقاتُِلوَن  َل  َلُكْم   َوَما 
 الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا ِمْن
ِذِه اْلَقْريَِة الظَّالِِ َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِيًّا َواْجَعل  هَٰ

لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريًا
﴿النساء: ٧٥﴾

"সতনামনারদর কী হরয়রি সি সতনামরনা আল্নাহর পরে 
এবং অসহনায় ননারী-পরুুে এবং লশশুরদর (রক্ষনার) 
জন্য লিনাই কররব ননা, িনারনা দ'আ কররি সহ আমনারদর 
প্রলতপনালক! আমনারদর এই জনাললম অধ্ুযলেত জনপদ 
হরত মলুতি দনাও, সতনামনার পক্ষ সেরক কনাউরক আমনারদর 
বনু্ধ বনালনরয় দনাও এবং সতনামনার পক্ষ সেরক কনাউরক 

আমনারদর সনাহনাি্যকনারী বনালনরয় দনাও"
(সুরা লনসা: ৭৫)

আজ মসুললম জনাহনারনর িৎসনামনান্য সি অবস্না আপলন, 
আলম ইনটনাররনট বনা লটলভর কল্যনারণ সদলখ, তনার সপ্রলক্ষরত 
এই আয়নাতলট লক আমনারদররক চমরক সতনারলননা ভনাই? 
আয়নাতলট অত্যন্ত স্পটি ও পলরষ্নার! এখনারন সঘনালনারট 
লকিুই সনই। একদম লকিুই ননা! এররচরয় অরনক 
জলটল কমনানড এবং অরনক জলটল ট্যনাকলটক্যনাল লেওলর 

আমার এই কথা গুল�া খাস ভালে 
সসসে ভাইলের প্রতি, যারা িাগুলির 
অধীলে চাকতর কলরে, সযমে: আরমমি, 
পুত�শ, র্াে, তেতিতে ইি্াতে োতিেী। 
তেলশষভালে, আমার এ স�খাটি িালের 
িে্ যারা সসোোিীতেলি চাকতর কলরে।
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উপলস্লত ১০০% শুধ ুমনাত্র মসুললম সদশগুরলনারতই! 
আপননারদর কনারি আমনার প্রশ্ন মসুললম সদশগুরলনারত 
অ্যনারমলরকনা কমব্যনাট ট্পু্স এবং স্নান স্টনাইক বিনারনা 
লঠক কী কররি বরল আপননার ধনারণনা? এ ব্যনাপনারর 
আলম হনালফংটন সপনাস্ট এর সহডলনাইন বলল - 

Nearly 90 Percent of People Killed In 
Recent Drone Strikes Were Not the 
Target1

স্নান স্টনাইরক লনহত ৯০ ভনাগ মনানুেই টনারগ্শট এর 
বনাইরর, অথসোৎ লসলভলিয়ান! এরতনা সগরলনা শুধ ু
ইউএস এর কেনা। রনালশয়না, চনায়ননা, দলগত ভনারব 
ন্যনারটনার অন্যনান্য সদশ এবং এই অঞ্চরল আরমলরকনা ও 
িনায়লনস্ট ইসরনারয়রলর দনালনাল লহন্দুত্ববনাদী ভনাররতর 
কেনা সতনা বনাদই রইল। আলম শুধ ু আপননার সনামরন 
একটনা ধনারণনা উপস্নাপন কররত চনালচ্ সি সদখনু, 
দলনয়নাব্যনাপী মসুললম উম্নাহরক লনঃরশে করর সফলনার 
ব্যনাপনারর কনালফররনা সকমন তৎপর! দেন আলম এলট 
উপস্াপন েরকত চালচ্? োরণ আপলন যখন তা 
উপিলধি েরকত সষিম হকবন তখন আপনার জন্য 
উপকরর দসই আয়াতলটর অথসে উপিলধি েরা আকরা 
এেটু সহজ হকব ইনশাআল্াহ। আল্নাহ্  সুবহনাননাহু 
ওয়নাতনাআলনা তনাঁর রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) সক আরদশ কররিন - 

َي أَيُـَّها النَِّبُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل
﴿األنفال: ٦٥﴾

"সহ নলব, আপলন মলুমনরদররক লকতনারলর জন্য উবিদু্ধ 
করুন" (সুরা আন�ািঃ ৬৫)

এই সলখনার উরদেশ্যও তনাই - "মুলমনকেরকে লেতাকির 
জন্য উদ্দু্ েরা" 

এখন আপলন হয়ত বিকবন, "ভাই আমার দতা লেছু 
েরার দনই আসকি, আমার হাত পা বাধা। আলম দতা 
1  Huffington Post, October 2015, Marina Fang

দেবি 
সরে া ল র 

চােলর েলর, সরোকরর নুন 
খাই, তারই গুণ গাই। আমার োলয়ত্বরোপ্ত লসলনয়র 
আমাকে যা আকেশ েকরন আলম দস দমাতাকবে 
অল�লসয়াি োজ েলর, লবলনমকয় দবতন, দরশন 
পাই, বউ বাচ্া লনকয় দখকয় পকর দবঁকচ থালে!" 

ভাই, এই ভাবনা এেলট আত্মরেবঞ্চনা ছাড়া আর লেছু 
না! দচাকখর সামকন এত এত অন্যায়, আর লনপীলড়কতর 
আতসেনাকের মাকে েী েকর আপলন এতটা লনলিসেপ্ত হকয় 
সুকখ লেন োটাকত পাকরন? যখন আপনার লেছু েরার 
আকছ, তা যত সামান্যই দহাে না দেন? এ োওয়াত 
পাবার পর আল্াহ'র অসনু্তলটির ভকয় আপনার অন্তর 
যলে লেছুটা হকিও েলপিত হয়, যলে আপলন খাঁলট লেকি 
তাওবা েকরন, লহোয়াকতর পকথ রেত্যাবতসেন েকরন 
এবং আল্াহ্ র শত্রু ও মুসলিমকের শত্রুকের ষিলত 
েরকত পাকরন, তাহকিই আপলন স�ি ইনশাআল্াহ। 
পষিান্তকর আপলন যলে লনকজর আত্মায় আসা উপিলধিকে 
উকপষিা েকর এভাকবই জীবন পার েকর দেন, তাহকি 
আলম আশঙ্া েলর আপনার জন্য অকপষিা েরকছ েলিন 
এে আযাব। এ লনকয় দোন সকদেহ থােকি আল্াহর 
োিাকমর উপর আবার দচাখ বলুিকয় লনন। এেজন 
সসলনে বা েনকস্টবি বা অল�সার লহসাকব আর েশটা 
মানুকষর দথকে আল্াহ তা'আিা আপনাকে আিাো 
লেছু সুকযাগ লেকয়কছন। আপলন রেলশষিণ দপকয়কছন। 
মকন রাখকবন আল্াহর দেওয়া লনয়ামত সুখ ও সম্ান 
দযমন লনকয় আকস, দতমলন লনকয় আকস 'নীরব এে 
পরীষিা'ও ! লনয়ামকতর হে আোকয়র পরীষিা।
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আজ লিশ্বি্যাপবী মধুসলিমকদর উপর যচকপ িসা 
নামসি্স্ “মধুসলিম শাসককরা” লনি্জ্জভাকি, 

পলশ্চমা প্রভধু  এিং ো�লনস্টকদর পদকিহন ককর। 
িাংিাকদকশর যক্করে পলশ্চমা ক্রধু কসডার আর ইহুলদ 
ো�লনস্টকদর পাশাপালশ এই শাসককরা লিকশষভাকি পূজা 
ককর ব্াহ্মে্যিাদবী লহন্ধু মধুশলরক সন্ত্রাসবীকদর। কাকের-
মধুশলরক মলনিকদর আজ্ািহ দাস হক� এই শাসককরা 
মধুসলিম নাগলরককদর উপকর জধুিধুম, লনপবীড়কনর চূড়ান্ত 
নমধুনা যদখাকনার যকান অংশ িালক রাকখলন। আল্াহর 
দেয়া লবধানকে বালতি আখ্যা লেকয় কাকের মলনিকদর 
মনগড়া মতিাদ যডকমাকক্রলস আর যসকধু িালরজমকক তারা 
জনগকের উপকর চালপক� লদক� মানধুকষর উপকর লেরাউন 
যসকজ িকসকে। অথচ এমন অিস্াকতও আমরা অকনককই 
সকন্কহ দধুিকত থালক- "তারা দতা মসুলিম!" িাস্তিতা 
হি িত্মান পৃলথিবীকত মধুসলিম অধধু্যলষত ভূখণ্ডগুকিার 
উপর কত্ৃত্ব করা এই নামসি্স্ “মধুসলিম শাসককরা” 

আসকি মরুতাে এবং তাগুত। এটা আসকি প্রকাশ্য 
লদিাকিাককর মত সধুস্পটি। শুধধুমারে এই 

লিষক�র উপকরই িহু আকিাচনা 
রক�কে। িড় কধু ের 

হকছি 

যতমন কধু ের োর যে যকান একলটর কারকে যে যকউ 
ইসিাম যথকক যির হক� ো�। যেমন – আল্াহর লবধান 
বালতি েকর দেয়া লেংবা দ্ীকনর দোন ব্যাপাকর হালস, 
িাট্া বা মশেরা েরা, উপহাস েরা। 

আপনার সধুলিধাকথ্ িত্মান শাসককদর মকধ্য উপলস্ত 
এধরকনর িড় িড় কধু েরগুকিার কক�কলট সংকক্কপ 

উকল্খ করলে:

১। কাভলমাে প্রথম দাভি “লা ইলাহ” অথ্াৎ 
অন্য খে খকান ইলাহ িা তাগুতরক 
অস্বীকাে না কোে কােরে তাো কারেে:  

যদখধুন, মক্ার কাকেররা লকন্তু এজন্য কাকের লেকিানা 
যে তারা আল্াহকক লিশ্বাস করকতা না, িরং তারা যতা 
আল্াহকক খধুি ভাকিা ভাকিই লিশ্বাস করত। িরং তারা 
এজন্য কাকের লেকিা যে, তারা আল্াহর পাশাপালশ অন্য 
ইিাহকত লিশ্বাসবী লেি। যসইসি লমথ্যা ইিাকহর আনধুগত্য 
করকতা। তারা িিত, আমরা িাত লকংিা উেো যক 
আল্াহর সমতধু ি্য মকন কলরনা, িরং আমরা মকন কলর 
এসি যদি যদিবীর উপাসনার মাধ্যকমই আমরা আল্াহর 
আকরা কাোকালে হকত পারি! তাই আজ েলদ যকউ দালি 
ককর আলম আল্াহকক লিশ্বাস কলর এিং একই সাকথ যস 
গেতন্ত্র রক্ার একজন আদশ্ সসলনক লহকসকিও গি্ 
যিাধ ককর, তকি তার এই আ�াত স্মরে করা উলচৎ –

হে নবি,আপবন মুবমনদেরদে"﴿األنفال: ٦٥﴾عََلى اْلِقتَاِلَحرِِّض اْلُمْؤِمِننَيَي َأيُـَّها النَِّبُّ
বেতাদের জন্যউদু্দ্ধ েরুনসুরা আনফালঃ ৬৫

[ ]
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﴿يوسف: ١٠٦﴾

"তাদের অচিকাংশ
আল্াহদক চিশ্াস

করা স্বদবেও
মুশচরক"
[সরুা ইউসফুঃ ১০৬]

এিং আল্াহ আরও িদেন,

﴿الزمر: ٦٥﴾

"যচে তুচম চশরক কর তাহদে ততামার সমস্ত কম্ম 
চনষ্ফে হদি এিং তুচম ক্ষচতগ্রস্তদের অন্তরু্ম ক্ত হদি"

[সরুা যমুারঃ ৬৫]

২। আল্াহ প্রদত্ত দ্বীন এিং এে ভিধানসমূহ 
এ�নকাে ভদরন 'অপ্ররোজনবীে িা অকাে্কে' 

িলা এিং এগুরলাে খকান খকানটা ভনরে ঠাট্া 
মশকো কোে কােরে তাো কারেে: 

যেখাকন প্রকাকশ্য আল্াহর দ্বীন ইসিামকক লনক� কটাক্ 
করা হ�, ইসিামকক ি্যাককডকটড মকন করা হ�, 
এমনলক ইসিাকমর হুকধু ম আহকাকমর উপকর আক্রমে 
করা হ� তখন তা িড় কধু ের।

আল্াহ িকিন – 
َأِبللَِّ ُقْل  َونـَْلَعُب  َنُوُض  َا ُكنَّا  ِإنَّ لَيـَُقوُلنَّ  َسأَْلتـَُهْم   َولَِئن 
 َوآَيتِِه َوَرُسوِلِه ُكنُتْم َتْستـَْهزُِئوَن  َل تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُت
طَائَِفًة ْب  نـَُعذِّ مِّنُكْم  طَائَِفٍة  َعن  نَـّْعُف  ِإن  ِإميَاِنُكْم   بـَْعَد 

ِبَنَـُّهْم َكانُوا ُمْرِِمنَي
﴿التوبة: ٦٥-٦٦﴾

আর িলদ তুলম তনারদর কনারি লজরজ্স কর, তরব তনারনা 
বলরব, আমরনা সতনা কেনার কেনা বললিলনাম এবং সকৌতুক 
করলিলনাম। আপলন বলনু, সতনামরনা লক আল্নাহর সনারে, তনারঁ 
হুকুম আহকনারমর সনারে এবং তনারঁ রসরূলর সনারে ঠনাট্টনা 
করলিরল? িলননা কর ননা, সতনামরনা সি কনারফর হরয় সগি 
ঈমনান প্রকনাশ করনার পর। সতনামনারদর মরধ্য সকনান সকনান 
সলনাকরক িলদ আলম ক্ষমনা করর সদইও, তরব অবশ্য লকিু 
সলনাকরক আিনাবও সদব। কনারণ, তনারনা লিল সগনাননাহগনার।

(সুরা তাওবাঃ ৬৫- ৬৬)

َوَما ُيْؤِمُن
ِه َأْكَثُرُهْم ِباللَّ

ِإالَّ َوُهْم ُمْشِرُكوَن
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িখন ইসলনামী শলরয়নাহর সকনান লবধনানরক লনলেদ্ধ 
সঘনােণনা করনা হয়, ইসলনামী শলরয়নাহ'র সকনান আইন/হদ 
সক অকনাি্শকর মরন করনা হয় তখন তনা বি কুফর।

আব ু বকর রনালিয়নাল্নাহু আনহু এর আমরল লরদেনার 
িরুদ্ধর ব্যনাপনারর আমনারদর জনাননা আরি। মরুতনাদ গণ্য 
করর িনারদর লবরুরদ্ধ িদু্ধ করনা হরয়লিল তনারদর অপরনাধ 
কী লিল? মলূত তনারনা িনাকনাত প্রদনারন অস্ীকৃলত 
জনালনরয়লিরলনা। লক্ষ করুন, তনারনা িনাকনারতর লবধনান 
অস্ীকনার কররলন। তনারনা লবধনান স্ীকনার করররি, লকনু্ত 
িনাকনাত লদরত অস্ীকনার করররি। ইসলনারমর সকবল এই 
একলট হুকুরমর ব্যনাপনারর তনারনা এমন অবস্নান লনরয়লিল। 
বনাদবনালক অন্য লবধনান তনারনা মনানরতনা। তনারনা কুরআন 
পিত, সনালনাত কনারয়ম করত, হনাজ্জ আদনায় করত। শুধ ু
মনাত্র এই একলট হুকুমরক অবেীোর করনার কনাররণ তনারনা 
পলরণত হরয়লিরলনা ধমসেত্যাগী মুরতাকে!  আর এজন্যই 
এ িরুদ্ধর ননাম লিরলনা "লরদ্ার যদু্"।

আরও এেলট উোহরণ পেসো। পদ্শনা ইসলনারমর একলট 
ফরজ হুকুম। সি সকউ এই পদ্শনার ব্যনাপনারর সনামনান্য 
সকনান বনারজ মন্তব্য কররব সসই এই হুকুরমর ব্যনাপনারর 
কটনারক্ষর আওতনায় পিরব। অেচ এখন সতনা পদ্শনা 
পনালন করনা লনরজর উপর হুমলকর শনালমল! অহরহ পদ্শনার 

উপরর কটনাক্ষ করনা হরচ্ এবং এরক 
লবকৃত ভনারব উপস্নাপন 
করনা হরচ্। শুধ ুতনাই নয় 
রনাষ্টীয় ভনারব পদ্শনার উপরর 
অবমনানননাকর মন্তব্য 
আররনাপ করনা হরচ্! 
লহন্দুত্ববনাদীরদর খনাস 
এরজনট তনাগুত হনালসননা 
সপ্রস কনফনারররসে চরম 
স্পধ্শনা আর ঔদ্ধরত্যর 
সনারে কুরআরনর 
লবধনানরক লনরয় 
হনালসতনামনাশনা কররি। 
সবনারকনারক 'তনাব'ু 
বলরি, কটনাক্ষ কররি ।2 

2 “গেভিকন সংিাদ 
সকম্িকনর একপে্াক� মধুসলিম 
নারবীকদর পদ্ার প্রলত ইলগেত 
ককর প্রধানমন্ত্রবী িকিকেন, 
‘হাত যমাজা পা যমাজা নাক-
যচাখ ঢাইকা এককিাকর এটা 
লক? জবীিন্ত ট্যান্ট (তাঁিধু) 
হক� ঘধুকর যিড়াকনা, এর 
যতা যকাকনা মাকন হ� না।”, 
লিলভন্ন সংগঠকনর লিিৃলত 
পদ্া লনক� প্রধানমন্ত্রবীর 
িতিি্য অিমাননাকর, ন�া 
লদগন্ত, ১৩ জধুন, ২০১৯।

এছাড়া লজহাে ইসিাকমর এেলট �রজ হুকুম, 
সিভনারবই সহনাক তনা ফরজ। হয় ফনারদল আইন অেবনা 
ফনাররদ লকফনায়না। এমন একলট ফরজ হুকুমরক রনাষ্টীয় 
ভনারব লনলেদ্ধ করর সদয়না হরয়রি, সি লজহনাদ কররত চনায় 
তনার লবরুরদ্ধ উরঠপরি সলরগ িনারচ্ সমগ্র রনাষ্টিন্ত্র। 
এলটও সুস্পটি লরদেনা!

আর সুলে ব্যাংলেং লসকস্টম বিনারনা সদরশর প্রনায় সকল 
অে্শননলতক কম্শকনাণ্ডরক ননাপনাক করর সফলনা সতনা 
আল্নাহ'র লবরুরদ্ধ স্পটি িদু্ধ সঘনােণনা! এর লবরুরদ্ধ ননা 
দনাঁলিরয় সগরল আপলন আলম লকভনারব ননাজনাত পনাব 
ভনাই? আল্াহ্  সুেকে হারাম েকরকছন, এলট এমন 
পি্শনারয়র গুননাহ িনা আপন মনারয়র সনারে লজননা করনার 
সচরয়ও জঘন্য! এমন পি্শনারয় সি তনা আল্নাহ্  ও তনাঁর 
রনাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর সনারে িদু্ধ সঘনােণনার শনালমল, অেচ 
এখন সুদরক রনাষ্টীয় ভনারব ববধ করনা হরয়রি। 

আল্াহ্  মেকে েকরকছন হারাম, 
হনারনাম করররিন সমস্ত অশ্ীলতনা। অেচ এখন রনাষ্টীয় 
ভনারব মদরক ববধ করনা হরয়রি এবং সমস্ত অশ্ীলতনাসহ 
পলততাবলৃতি পি্শন্ত ববধ করনা হরয়রি! 

এই শনাসকরনা সজরন এবং ননা জনাননার বনাহনাননা করর, বি 
ফনায়দনা লনারভর জন্য লকংবনা লকিু সিনাট িনাি সদওয়নার 
অজহুনারত, আল্নাহর লবধনান সমহূরক অকনাি্শকর বনা 
বনালতল করররি! সসই জনায়গনায় লনরজরনা আইন বনালনরয়রি 
এবং সসই আইনরক আল্নাহর আইরনর উপর স্নান 
লদরয়রি। তারা লনঃসকদেকহ মুরতাে! এব্যাপাকর যকথটি 
পলরমাণ োলিলিে গকবষণা ও ইজমা - লেয়াস রকয়কছ 
যা আপলন চাইকিই ইনটারকনকট খুঁকজ পাকবন সহকজ।

এসেল নামসব্বস্ব “মুসললম 

শাসকেরা” কোন ক�াট েুফর 

এর জন্য োকফর এমন না। বরং 

তারা োকফর/মুরতাদ োরণ তারা 

একের পর এে বড় বড় েুফকর 

ললপ্ত হকেক� এবং হকছে।
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বত্শমনারন এইসব ননামসব্শস্ "মসুললম শনাসরকরনা" 
প্ররত্যরকই কনারফর/মশুলরক মলনরবর সনারে সকনান ননা 
সকনান ভনারব মসুললরমর লবরুরদ্ধ সনাহনাি্য সহরিনাগীতনার 
চুলতিরত আবদ্ধ। তনারদর কনারফর মলনবরনা দলনয়নার সকনান 
ননা সকনান প্রনারন্ত মসুললমরদর হত্যনায় ব্যস্ত। এই সব 
ননামসব্শস্ "মসুললম শনাসরকরনা" সতনা এতই জঘন্য সি, 
লনরজরদর সদরশর মসুললম ননাগলরকরদর ধরর ধরর তনারদর 
কনারফর মলনবরদর হনারত তুরল সদয়! আল্নাহ বরলন, 

 َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َل تـَتَِّخُذوا اْليـَُهوَد َوالنََّصاَرٰى َأْولَِياَء
 بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض َوَمن يـَتـََولَُّم مِّنُكْم فَِإنَُّه ِمنـُْهْم ِإنَّ اللََّ

َل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي
﴿املائدة: ٥١﴾

"সহ ঈমনানদনারগণ! সতনামরনা ইয়নাহুদ ও ননাসনারনারদররক 
বনু্ধ লহরসরব গ্রহণ কররনাননা, তনারনা এরক অপররর বনু্ধ। 
সতনামনারদর মরধ্য সেরক সি সকউ তনারদর বনু্ধরূরপ গ্রহণ 

কররল সস তনারদরই অন্তভু্শতি হরব।"
(সুরা মালয়োহঃ ৫১)

রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর চনাচনা আব্নাস রনালিয়নাল্নাহু আনহু বদর এর 
িরুদ্ধ মসুললম সসননাবনালহনীর হনারত বন্দী হরয়লিরলন িলদও 
লতলন মসুললম হরয়লিরলন এর আরগই। লকনু্ত রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
তনারঁ সেরকও মলুতিপণ লনরয়রিন। আব্নাস রনালিয়নাল্নাহু 
আনহু সি বনালহনীর সনারে লিরলন তনারদর মতই লবরবলচত 
হরয়লিরলন! লজ, আলম বললি রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর আপন চনাচনা 
আব্নাস রনালিয়নাল্নাহু আনহু এর কেনা! মক্নার কনারফররদর 
বনালহনীরত শুধমুনাত্র উপলস্লতর কনাররণ তনারঁ উপররও 
সসই একই হুকুম আররনালপত হরয়লিরলনা িনা কনারফররদর 
উপরর আররনাপ করনা হরয়লিরলনা! অেচ আমনারদর মসুললম 

ননামসব্শস্ শনাসকরনা সতনা মসুললমরদর রতি বন্যনা বইরয় লদরয় 
হরলও মলনবরদর মরননারঞ্জরন সকনান ত্রুলট কররননা! তারা লে 
মরুতাে হকব না ভাই? অবশ্যই হকব, দোন সকদেহ দনই!

৪। আল্াহে দ্বীরনে পভেিরত্ গেতন্ত্ররক দ্বীন 
ভহরসরি গ্রহে কোে কােরে তাো কারেে:

গেতন্ত্র হকছি একলট লশরক এিং কধু ের লমলশ্রত 
জবীিনলিধান। গেতন্ত্র’র জন্মই হক�লেকিা ধম্ যথকক 
পৃথক হক�, যসকধু িালরজম এর উপকর লভলত্ত ককর। 
এখাকন আকরা একলট লিষ� পলরষ্ার করা দরকার তা 
হকছি, দ্বীন অথ্ শুধধু নামাজ, যরাজা, হাজ্জ পািকনর 
নাম ন�। লনলশ্চত ভাকিই ন�। ধম্ োর োর ি্যলতিগত 
ি্যাপার ন�। দ্বীন অথ্ই জবীিনলিধান, সংলিধান। 
আল্াহ জবীিনলিধান লহকসকি আমাকদর জন্য শুধধুমারে 
ইসিামককই মকনানবীত ককরকেন। আল্াহ িকিন –

 اْليـَْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِت َوَرِضيُت
ْسَلَم ِديًنا َلُكُم اْلِ
﴿املائدة: ٣﴾

"আজ আলম সতনামনারদর জন্য বিীনরক পলরপণূ্শ করলনাম 
এবং জীবন লবধনান লহরসরব ইসলনামরক মরননানীত 

করলনাম।"
(সুরা মালয়োহঃ ৩)

আল্াহ আরও িকিন –
ْسَلُم يَن ِعنَد اللَِّ اْلِ  ِإنَّ الدِّ

﴿آل عمران: ١٩﴾
"লনচিয়ই আল্নাহর লনকট গ্রহণরিনাগ্য বিীন হরচ্ 

সকবলমনাত্র  ইসলনাম।"
(সুরা আকি-ইমরানঃ ১৯)

৩। কারেেরদে সারথ িন্ধু ত্ব এিং মধুসভলমরদে 
ভিেুরধে কারেেরদে সাহাে্য কোে 
কােরেও তাো কারেে: 
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এখন সকউ িখন এই ইসলনামরক বিীন লহরসরব বনাদ 
লদরয় অন্য সি সকনান মনানব রলচত লবধনানরক সনাধনারণ 
মনানুরের উপরর প্ররয়নাগ করর তখন সস কনারফর এবং 
তনাগুত। কনারণ আল্নাহ স্পটি করর বরল লদরয়রিন - 

 ِإِن اْلُْكُم ِإلَّ لِلَِّ يـَُقصُّ اْلَقَّ َوُهَو َخيـُْر اْلَفاِصِلنَي
﴿األنعام: ٥٧﴾

"আল্নাহ িনািনা কনাররনা লনরদ্শশ চরল ননা। লতলন সত্য বণ্শননা 
কররন এবং লতলনই সরেষ্ঠতম মীমনাংসনাকনারী।"

(সুরা আন'আমঃ ৫৭)

এমন অবস্নায় সি সদরশর সংলবধনান বরল - "সকল 
ক্ষমতনার উৎস জনগণ এবং জনগরণর পরক্ষ এই 
ক্ষমতনার প্ররয়নাগ হরব সংলবধনান এর বিনারনা", িখন 
সংলবধনারন বলনা হয়- "জনগরণর অলভপ্রনারয়র পরম 
অলভব্যলতিরূরপ এই সংলবধান রেজাতক্রের সকবসোচ্ 
আইন এবং অন্য দোন আইন যলে এই সংলবধাকনর 
সলহত অসামঞ্জস্যপণূসে হয়, তাহা হইকি দসই আইকনর 
যতখালন অসামঞ্জস্যপণূসে, ততখালন বালতি হইকব" 3 - 
তখন এর মরধ্য লশরক এবং কুফর িনািনা আর লকিুই 
অবলশটি েনারকননা! আলম আবনাররনা বললি, তখন তনার 
মরধ্য লশরক এবং কুফর িনািনা লকিুই অবলশটি েনারকননা! 

আপলন অন্য লেছু দেখকত পাকচ্ন লে!

3 ৭। (১) প্রজাতকন্ত্রর সকি ক্মতার মালিক জনগে; এিং 
জনগকের পকক্ যসই ক্মতার প্রক�াগ যকিি এই সংলিধাকনর অধবীন ও 
কতৃ্কত্ব কাে্কর হইকি।
 (২) জনগকের অলভপ্রাক�র পরম অলভি্যলতিরূকপ এই সংলিধান প্রজাতকন্ত্রর 
সকি্াচ্চ আইন এিং অন্য যকান আইন েলদ এই সংলিধাকনর সলহত 
অসামঞ্জস্য হ�, তাহা হইকি যসই আইকনর েতখালন অসামঞ্জস্যপূে্, 
ততখালন িালতি হইকি।, গেপ্রজাতন্ত্রবী িাংিাকদকশর সংলিধান।

৫। একই িারি তাো আল্াহে দ্বীনরক িাদ 
ভদরে ভনরজরদে মনগড়া ভিধান িাভনরে 
এিং খসগুরলারক প্ররোগ কোে কােরে 

কারেে:

আল্াহ িকিন –

ُ َوَلْوَل يِن َما َلْ يََْذن ِبِه اللَّ  َأْم َلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َلُم مَِّن الدِّ
َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي بـَيـْنـَُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي َلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم

﴿الشورى: ٢١﴾
"তনারদর লক এমন শরীক সদবতনা আরি, িনারনা তনারদর 
জরন্য সস ধম্শ লসদ্ধ করররি, িনার অনুমলত আল্নাহ 
সদনলন? িলদ চূিনান্ত লসদ্ধনান্ত ননা েনাকত, তরব তনারদর 
ব্যনাপনারর ফয়সনালনা হরয় সিত। লনচিয় িনারলমরদর জরন্য 

ররয়রি িন্ত্রণনাদনায়ক শনালস্ত।"
(সুরা আশ-শরূা: ২১)
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আল্নাহর বনান্দনাগণ আল্নাহর দলনয়নায় লকভনারব চলরব, 
সকনান লবধনারনর আওতনায় তনারদর সনামলগ্রক কনাি্শক্রম 
পলরচনাললত হরব তনা বরল সদয়নার মনাললক লনঃসরন্দরহ 
আল্নাহ এবং শুধইু আল্নাহ। কনারণ আল্নাহ ব্যতীত 
সতনা তনারনা সকউ এই দলনয়নার সকনান লকিুরই মনাললক 
ননা। এমনলক আল্নাহ বলৃটি ননা লদরল সতনা তনারদর সকউ 
এক সফনাঁটনা বলৃটিও ননামনারত পনাররবননা! আল্নাহর এক 
কু্ষদ্র সলৃটি মশনার সমনাকনারবলনা করনার মরতনা ক্ষমতনা পি্শন্ত 
তনারদর সনই।

তাহকি এটা লেভাকব দমকন দনয়া সম্ভব দয, আল্াহর 
জলমকন, আল্াহর সমস্ত লনয়ামত দভাগ েকর, আল্াহর 
বাদোকের জন্য আল্াহ রেেতি লবধান বাে লেকয়, 
আল্াহর সটৃি লেছু নগণ্য মানুকষর লবধান রেকযাজ্য হকব!

এমন জলুমু অস্ীকনার করনার জন্য অরনক বি মফুলত 
হবনার দরকনার হয়ননা লকংবনা অরনক গরবেণনারও দরকনার 
হয়ননা। শুধ ুদরকনার হয় লনরজর সত্য স্ত্বনারক উপস্নাপন 
করনা এবং লনরজর সনারে প্রতনারণনা ননা করনা। 

তাই সারেথা হি এসব তথােলথত নামসবসেবে "মুসলিম 
শাসকেরা" আসকি মুরতাে! এরদর কুফুলর মক্নার 
কনারফররদর সচরয়ও বি এবং জঘন্য! মক্নার কনারফররনা 
শুধমুনাত্র লকিু ইবনাদরত আল্নাহর সনারে অন্যরক শরীক 
করত, এবং সকল লকিুর উপরর একক ক্ষমতনাবনান 
লহরসরব আল্নাহরক স্ীকনারও করর লনত। আর এসব 
তনাগুতরনা সতনা সমস্ত লবলধলবধনারনর সক্ষরত্রই আল্নাহর 
লবধনানরক অস্ীকনার করররি। শুধ ুতনাই নয় লনরজরদর 
মনগিনা নতুন লবধনান প্রণয়ন করররি, শুধ ুতনাই নয়- 
সসই লবধনানরক জনগরণর উপরর চনালপরয় লদরয়রি, 
এবং িলদ সকউ তনারদর এই মনগিনা লশরলক লবধনানরক 
প্রত্যনাখ্যনান করর আল্নাহ লবধনানরক গ্রহণ কররত চনায় 
তরব তনারনা তনারদররক হত্যনা করর সফরল! 

এরাই হকচ্ মুরতাে, এরাই হকচ্ তাগুত। একের 
উপকরই আল্াহর অলভশাপ এবং একের ধ্ংস 

অপলরহাযসে। আল্াহ্  ওয়াো েকরকছন জাহান্ামই হকচ্ 
তাকের জন্য আবাসস্ি!

আর আপলন লে তাকেরই সাহায্যোরী লহসাকব
তাকের লবলভন্ বালহনীগুকিাকত (দ�াকসসেস এ)

চাকুরী েরকছন না ভাই
?
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আল্াহ  িকিন–

ِلَك َمُثوبًَة ِعنَد اللَِّ َمن لََّعَنُه  ُقْل َهْل أُنَبُِّئُكم ِبَشرٍّ مِّن ذَٰ
اْلِقَرَدَة َواْلََنازِيَر َوَعَبَد ِمنـُْهُم  َعَلْيِه َوَجَعَل  َوَغِضَب   ُ  اللَّ
الطَّاُغوَت ُأولَِٰئَك َشرٌّ مََّكاًن َوَأَضلُّ َعن َسَواِء السَِّبيِل

﴿املائدة: ٦٠﴾
"বল আলম লক লনলদ্শটি করর সসই সব সলনারকর ননাম বলরবনা 
িনারদর পলরণলত আল্নাহর লনকট ফনারসক সলনাকরদর 
পলরণলত অরপক্ষনাও খনারনাপ হরব? তনারনা সসই সলনাক 
িনারদর উপর আল্নাহ অলভশনাপ বে্শণ করররিন, িনারদর 
উপর অসরন্তনাে ননালজল হরয়রি, িনারদর মরধ্য লকিু 
সলনাকরক বনানর ও শুকর বনালনরয় সদয়না হরয়রি, িনারনা 
তাগুকতর বকদেগী করররি, তনারদর অবস্না অলধকতর 
খনারনাপ এবং সরল সত্য পে হরত সবরচরয় লবচু্যত।"

(সুরা মালয়োহঃ ৬০)

সংরক্ষরপ তনাগুরতর সংজ্না হরচ্, সি সকউ আল্নাহ 
িনা কররন তনা কররত চনায় বনা করর বনা করনার প্রবণতনা 
প্রদশ্শন করর, সি মহনান আল্নাহর সুলনলদ্শটি ও স্তন্ত্র 
ববলশটি্য লনরজর উপর আররনাপ করনার সচটিনা করর, সসই-
ই আসরল তনাগুত। সিমন আল্নাহ বরলরিন - ইলনল 
হুকম ু ইল্না ললল্নাহ - শুধ ু আল্নাহর হুকুমই চলরব। 
লকংবনা আল্নাহ বরলরিন লবধনান সদয়নার মনাললক এক 
মনাত্র আল্নাহ। এখন সি আল্নাহর এই কনাজরক চ্যনারলঞ্জ 
কররব, কররত চনাইরব, করনার দনালব কররব সস তনাগুত। 

এসকল 

তথাকভথত 

‘মধুসভলম শাসক’খদে 

সাহাে্যকােবীরদে 

(খে
ারস্স-এে) ি্যাপারে 

আল্াহে সতক্িােবী এিং 

িোিহ পভেোম!
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সলৃটি করররিন আল্নাহ। এটুকু িলদ কনাররনা সমরন লনরত 
আপলত্ ননা েনারক তরব সসই সলৃটির জন্য আইনও হরব 
আল্নাহর তনা সমরন লনরত আপলত্ সকনােনায়? উপরনু্ত 
আল্াহর সলৃটি হকয় যারা লেনা োলব েকর সলৃটিেতসো 
আল্াহর আইনকে বালতি আখ্যা লেকয় তারাই আইন 
বানাকব এবং দসই আইন আল্াহর বাদোকের উপকর 
রেকয়াগ েরকব - এরাই হকচ্ রেথম সালরর তাগুত। 
আর যারা এই আইকনর সুরষিা দেয় তারাই তাগুকতর 
রেথম সালরর সাহায্যোরী।

আল্াহ িকিন –  

 الَِّذيَن آَمُنوا يـَُقاتُِلوَن ِف َسِبيِل اللَِّ َوالَِّذيَن َكَفُروا يـَُقاتُِلوَن
ِف َسِبيِل الطَّاُغوِت
﴿النساء: ٧٦﴾

িনারনা ঈমনানদনার তনারনা সতনা িদু্ধ করর আল্নাহর পরে আর 
িনারনা কনারফর তনারনা লিনাই করর তনাগুরতর পরক্ষ। 

(সুরা লনসা: ৭৬)

লকনু্ত আপলন বলরত পনাররন আলম সতনা আল্নাহ্  এবং তনাঁর 
রনাসুরলর উপরর ঈমনান এরনলি, তনাহরল আল্নাহ্  বলরিন -

আল্াহ িকিন –

 َأَلْ تـََر ِإَل الَِّذيَن يـَْزُعُموَن أَنَـُّهْم آَمُنوا ِبَا أُنِزَل ِإلَْيَك َوَما
 أُنِزَل ِمن قـَْبِلَك يُرِيُدوَن َأن يـََتَحاَكُموا ِإَل الطَّاُغوِت َوَقْد
ُأِمُروا َأن َيْكُفُروا ِبِه َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن ُيِضلَُّهْم َضَلًل بَِعيًدا

﴿النساء: ٦٠﴾
আপলন লক তনারদররক সদরখনলন 
িনারনা দনালব করর সি, িনা আপননার 
উপরর ননালজল হরয়রি আমরনা সস 
লবেরয়র উপরর ঈমনান এরনলি এবং 

আপননার পরূব্শ িনা অবতীণ্শ হরয়রি 

তনার প্রলতও ঈমনান এরনলি লকনু্ত তনারনা লববনাদপণূ্শ লবেরয় 
তনাগুরতর কনারি লবচনারপ্রনাে্শী হরত চনায়, অেচ তনারদর 
সক লনরদ্শশ করনা হরয়লিরলনা সিন তনারনা তনাগুতরক মনান্য 
ননা করর। পক্ষনান্তরর শয়তনান তনারদররক প্রতনালরত করর 

পেভ্রটি কররত চনায়।
(সুরা লনসা: ৬০)

সমস্ত িলুতি-তক্শ, উসূললু হনাদীস, উসূললু লফকহ বনা 
ধনারনাবনালহকভনারব ব্যনাখ্যনাকৃত ফনাতওয়নাগুরলনা ননা হয় 
বনাদই লদলনাম, আপলন সতনা কমপরক্ষ কুরআন মনারনন, 
এর আয়নাতগুরলনার অে্শ পিরত পনাররন, আল্নাহ 
আপননারক সসই জ্নানটুকু লদরয়রিন। উপরর বলণ্শত 
আয়নাতগুরলনা লনরয় লচন্তনা করনার, সলত্যকনার অরে্শ এর 
লভতররর মম্শটনারক সবনােনার মরতনা একটুখনালন অবসর 
সতনা আপননার অবশ্যই হয়। লক্ষ করুন, এখাকন 
'তাগুত' বকি এেলট শব্দ আকছ, আর আপনারা 
জ্ানতঃ বা অজ্ানতা বশতঃ এই তাগুকতরই ইবােত 
েকর চকিকছন অথচ মকন মকন ভাবকছন আমরা 'খবু 
সৎ চােলর েলর, সৎ উপাজসেন েলর'! হনায় আফরসনাস!! 

অরনক সংখ্যক মনানুে একলত্রত হরয় পরনামশ্শ করর 
সকনান লসদ্ধনান্ত গ্রহণ করনার পর, সসই লসদ্ধনারন্তর সপিরন 
শুধ ু 'অরনক' মনানুরের সমে্শন েনাকনার কনাররণ সসটনা 
লনরজরদর জন্য পনালনরিনাগ্য বনা জনারয়জ হরয় িনায়ননা। 
সসই লসদ্ধনান্ত ঐ মনানুেগুরলনার বনা ঐ  সদরশর বনা ঐ 
অঞ্চরলর ভূরনাজননলতক স্নারে্শর কনাররণ পক্ষপনাতদটি 
হরতই পনারর, হরবই। তনা সকনানক্ররমই সব্শজনীন হরব 
ননা, হরত পনারর ননা। উদনাহরণস্রূপ - ধরুন এক সদরশর 

সরকনার কতৃ্শক অপর সকনান সদশরক 
আক্রমণ করনার লসদ্ধনান্ত করনা হল, 
সিখনারন  গুলল করর বনা সবনাল্বং করর 
মনানুে হত্যনা করনার মত বি, গুরুতর 
ব্যনাপনার ররয়রি। মরন করুন, 

আল্াহে সৃষ্টি হরে 
োো ভকনা দাভি করে 
সৃষ্টিকত্া আল্াহে 
আইনরক িাভতল 

আ�্যা ভদরে 
তাোই আইন িানারি 

এিং খসই আইন 
আল্াহে িান্ারদে 

উপরে প্ররোগ কেরি।
এোই হরছে প্রথম 
সাভেে তাগুত।

আে োো এই 
আইরনে সধুেক্া খদে 
তাোই তাগুরতে প্রথম 
সাভেে সাহাে্যকােবী।
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পনাল্শনারমরনট (সংসরদ) এব্যনাপনারর লসদ্ধনান্ত সনওয়না হরয় 
সগল, অতঃপর তনা এলসিলকউট করনার জন্য, সংসদ ও 
শনাসক তনার পনাললত বনাধ্য সসননাবনালহনীরক আরদশ লদরয় 
লদল। এখন লক সসই বনালহনীরত িনারনা আরিন তনারদর 
জন্য সসটনা পনালন করনা 'পলবত্রতম' কত্শব্য হরয় সগল? 
ঐ বনালহনীর ভূলমকনা লক সরকনার ননামক মনাললরকর সপনােনা 
গুনডনার মত হরয় সগল ননা?  

একই সনারে 
এটনাই বনা লকভনারব সম্ভব িখন এই একই আরদশ 
আল্নাহর পক্ষ সেরক আরস, অে্শনাৎ িখন লজহনারদর 
আরদশ পনালরনর কেনা আরস তখন তনারত বনাধনা সদয়না 
হয়! সরকনার বনা সংলবধনান িলদ িরুদ্ধর আরদশ সদয় 
তরব "অবশ্য পনালনীয়" হরয় িনায়, "পলবত্র কত্শব্য" হরয় 
িনায়, লকনু্ত এই একই িরুদ্ধর আরদশ িখন আল্নাহর 
পক্ষ সেরক আরস তখন হরয় িনায় জলগিবনাদ! আর 
সরকনাররর আরদরশ, আল্নাহর আরদশ পনালরন বনাধনা 
সদওয়না হরয় িনায় দনালয়ত্ব, কত্শব্য?  লনরজরক অবশ্যই 
এ প্রশ্ন করনা দরকনার সি, আলম িলদ আল্নাহরক লবশ্নাস 
করর েনালক তরব এ দেমন ডাবি স্ট্যানডাডসে! এমন মরন 
করর সনয়নার সকনান কনারণ ননাই আমনার আপননার এমন 
আচররণর পররও আল্নাহর বিীন আমনারদর মখুনারপক্ষী। 
লনরজরক আরও প্রশ্ন করনা দরকনার সি, আলম আসকি 
দোন মালিকের দগািামী েরলছ? আলম োর ইবােত 
েরলছ? আল্াহর? নালে সরোকরর? তাগুকতর? 

আল্নাহ বরলন- 

 َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َمن يـَْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف يَِْت
َعَلى َأِعزٍَّة  اْلُمْؤِمِننَي  َعَلى  َأِذلٍَّة  َويُِبُّونَُه  ِبَقْوٍم يُِبُـُّهْم   ُ  اللَّ
َلِئٍم َلْوَمَة  َيَاُفوَن  َوَل  َسِبيِل اللَِّ  ُيَاِهُدوَن ِف   اْلَكاِفرِيَن 

ُ َواِسٌع َعِليٌم ِلَك َفْضُل اللَِّ يـُْؤتِيِه َمن َيَشاُء َواللَّ ذَٰ
﴿املائدة: ٥٤﴾

"সহ ঈমনানদনারগণ, সতনামনারদর মরধ্য সকউ তনার বিীন হরত 
লফরর সগরল সত্বর আল্নাহ্  এমন এক সম্প্রদনায়রক লনরয় 
আসরবন আল্নাহ্  িনারদর ভনারলনাবনারসন, আর তনারনাও 
আল্নাহরক ভনারলনাবনাসরব। তনারনা মলুমনরদর প্রলত সকনামল 
এবং কনালফররদর প্রলত করঠনার হরব। তনারনা আল্নাহর পরে 

লজহনাদ কররব, আর সকনান লনন্দুরকর লনন্দনা সক পররনায়না 
কররবননা, এটনা আল্নাহর অনুগ্রহ, িনারক ইচ্না লতলন 
দনান কররন এবং আল্নাহ্  প্রনাচুরি্শর অলধকনারী, সব্শজ্"

(সুরা মালয়োঃ ৫৪)

বত্শমনান সরকনার হনালসননা ও তনার বনালহনী হরচ্ তনাগুরতর 
বনালহনী এবং তনার সংলবধনান হরচ্ লশররকর লবধনান। আর 
এই বনালহনীর সদস্য লহসনারব আপলন লনরজও জ্নাতসনারর 
লকংবনা অজ্নাতসনারর এই লশরলক পদ্ধলত লটলকরয় রনাখনার 

জন্য কনাজ করর িনারচ্ন পনাললত মনাস্তনান লহসনারব। 
সসই কনারজর টনাকনা লদরয় খনারচ্ন, লনরজর সন্তনানরক 
বি কররিন ও ইবনাদত কররিন, এই ইবনাদত 
কবলু হরচ্ লক ননা তনা লনরয় আপননার গভীরভনারব 
ভনাবনা দরকনার। কনারণ, আমনারদর রুলজ-সরনাজগনার 
িলদ হনালনাল ননা হয়, সসই রুলজ সখরয় ইবনাদত কবলু 
হবনার নয়। রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) বরলন -

هللا )إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  هللا  رسول  قال  قال  هريرة  أيب   عن 
املؤمنني أمر  وإن هللا  طيبا  إل  يقبل  ل   تعال طيب 
الرُُّسُل أَيُـَّها  َي   ( تعال:  فقال  املرسلني  به  أمر   با 

 ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلًا ِإّنِ ِبَا تـَْعَمُلوَن َعِليٌم(.
 وقال تعال: ) َي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما
 َرزَقـَْناُكْم(. ث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد
ومشربه ومطعمه حرام  ي رب يرب  السماء  إل   يديه 
له( يستجاب  فأىن  وملبسه حرام وغذي بلرام  حرام 

]صحيح مسلم[
হিরত আব ূ হুরনাইরনা রনা. হরত বলণ্শত, রনাসূললু্নাহ্  
 বরলন, "লনঃসরন্দরহ মহনান আল্নাহ্  পলবত্র লতলন (ملسو هيلع هللا ىلص)
পলবত্রতনা ব্যতীত অন্য লকিু গ্রহণ কররন ননা। আল্নাহ্  
তনা'আলনা রনাসূলরদর (আঃ) প্রলত িনা লনরদ্শশ পনালঠরয়রিন, 

মলুমনরদর প্রলতও তনাই পনালঠরয়রিন। 
(সহীহ্  মসুলিম)

লতলন এরশাদ ককরন:

َي أَيُـَّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلًا
"সহ রনাসূলগণ! সতনামরনা পলবত্র বস্তু সেরক আহনাি্শ গ্রহণ 

কর এবং সৎ কম্শ কর।"
(সুরা ম'ুলমননূঃ ৫১)

 লতলন মধুলমনকদরকক িক্্য ককর লনকদ্শ যদন:  
 يَ أيُّهاَ الَِّذْيَن آَمنـُْوا ُكُلْوا ِمْن طَيِّبَاِت ماَ َرزَْقناَُكْم

"সহ ঈমনানদনারগণ! সতনামরনা পলবত্র বস্তু সনামগ্রী সেরক 
আহনাি্শ গ্রহণ কর, সিগুরলনা আলম সতনামনারদররক রুিী 

লহরসরব দনান কররলি।
(সুরা বাোরা: ১৭২)

অতঃপর রনাসূললু্নাহ্  (ملسو هيلع هللا ىلص) সসই ব্যলতির কেনা উরল্খ 
কররন, সি দীঘ্শ সফর করর এরলনারমরলনা সকশ ও ধলূল 
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ধসুলরত সপনাশনাক লনরয় অত্যন্ত ব্যনাকুলভনারব আকনারশর 
লদরক দ'হনাত তুরল ডনাকরত েনারক, সহ আমনার প্রলতপনালক! 
সহ রব!! অেচ সস ব্যলতির পনাননাহনার সনামগ্রী হনারনাম 
উপনাজ্শরনর, সপনাশনাক-পলরচ্দ হনারনাম পয়সনায় সংগহৃীত, 
এমতনাবস্নায় লক করর তনার দআ কবলূ হরত পনারর?

(সহীহ্  মসুলিম)

আর আপনার উপাজসেন দতা দেবি হারাম োকজর 
মাধ্যকম না। বরং আল্াহর দ্ীকনর লবরুকদ্ যদু্ েকর 
এবং আল্াহক্াহী তাগুকতর মসনে লটলেকয় রাখার 
লবলনমকয়, আপনাকে অথসে দেয়া হকচ্। েকতাই না 
লনেৃটি এই উপাজসেন!

আপলন সদখনু, আল্নাহ স্পটি করর বরলরিন - "যারা 
োল�র তারা যদু্ েকর তাগুকতর পকষি"।

একদম দধ দরধর মত, আর পনালন পনালনর মত সিমন 
হয় সতমনই পলরষ্নার, আপলন এই আয়নারতর ব্যনাপনারর 
সকনান অস্পটিতনা সদখরত পনারচ্ন লক? এখনারন এমন 
সকনান লবেয় লক আরি িনা পলরষ্নার নয়? এখনারন ২ 
লট শব্দ আরি তাগুত এবং োল�র। দসই োল�র দয 
তাগুকতর পকষি যদু্ েকর। এখন আপননার একটনাই 
সরন্দহ আসরত পনারর সি হনালসননা তনাগুত লক ননা। 
হনালসননা তনাগুত লকননা এটনা উপররই বরল এরসলি। আর 
তনারপররও বলল হনালসননা মরুতনাদ এবং তনাগুত। মরুতনাদ 
হরচ্ সসই, সি এক সময় মসুললম হওয়না সর্বেও 
ইসলনারমর লবরুরদ্ধ সকনান লবশ্নাস, কেনা বনা কনারজর 
কনাররণ ইসলনাম সেরক সবর হরয় িনায়। মরুতনাদ হল 
এমন সকউ সি একসময় মসুললম লিল এখন কনারফর 
হরয় সগরি। একজন মরুতনাদ ইসলনারমর বনাইরর। 
একজন মরুতনাদ ইসলনারমর বনাইরর। একজন মরুতনাদ 
ইসলনারমর বনাইরর। তনার আর কনারফর এর মরধ্য সকনান 
পনাে্শক্য ননাই এটুকু িনািনা সি, তনার কুফর সনাধনারণ 
কনারফররর কুফররর সচরয়ও গুরুতর। সস সনাধনারণ 
কনারফর এর সচরয়ও জঘন্য। কনারণ সস বিীরন 

আসনার পররও আল্নাহর অবনাধ্য হরয় সববিীন হরয় সগরি। 
এেজন মুরতােকে রেথম সুকযাকগই হত্যা েকর দ�িা 
হকব নালে তাওবা েরার সুকযাগ পাকব এ ব্যাপাকর 
আকিাচনা আকছ।

এবনার তনাহরল লনরজরক প্রশ্ন করুন, আপলন কী 
কররিন? আপলন লক বেুরত পনাররিন, আপননার এই 
সসননাবনালহনীই আজ হনালসননারক তনার আসরন বলসরয় 
সররখরি? তনার লশরক এর আসরন বলসরয় রনাখনার 
সপিরন আপননারও অবদনান আরি? তনার এই লশরলক 
গণতন্ত্র মতবনাদরক রক্ষনা করনার সপিরন আপলনও 
একজন! আজ আপলন সি সডরমনারক্রলসর ধনারক, 
বনাহক এবং রক্ষক এই সডরমনারক্রলস সকনােনা সেরক 
এরসরি? আপলন এই উত্র জনারনন। আরকেল স্যনাম 
আমনারদর উপরর এই সডরমনারক্রলস চনালপরয় লদরয় সগরি 
বনা আমরনা তনারদর সেরক লশক্ষনা লনরয়লি। অে্শনাৎ এই 
সডরমনারক্রলসর ফনাদনার হরচ্ আরকেল স্যনাম বনা টম, 

লডক হ্নালররনা। লনঃসরন্দরহ এই সডরমনারক্রলস হল 
কুফর ও লশররকর মতবনাদ িনা আল্নাহ্ র আইনরক 
বনালতল সনাব্যস্ত করর, তনারপর মনানুরের আইনরক 
আল্নাহর আইরনর জনায়গনায় স্নাপন করর।  
আর এই মতবনাদ হল কনারফররদর বনাননারননা।

তনাহরল সদখনা িনাক, আল্নাহ এই ব্যনাপনারর লক 
বরলরিন। আল্নাহ বরলন, 

ُأوُتوا الَِّذيَن  مَِّن  َفرِيًقا  ُتِطيُعوا  ِإن  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيُـَّها   َي 
اْلِكَتاَب يـَُردُّوُكم بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َكاِفرِيَن

﴿آل عمران: ١٠٠﴾
"সহ ঈমনানদনারগণ, িলদ সতনামরনা এই আহরল লকতনাবরদর 
মরধ্য (ইহুদী, লরিস্টনান) সকনান দরলর কেনা সমরন ননাও 
তরব তনারনা সতনামনারদর ঈমনান আননার পরর আবনার 

সতনামনারদররক কনালফর বনালনরয় িনািরব"
(সুরা আি-ইমরানঃ ১০০)

খবু অস্পটি লেছু লে?

আপননারকই বলল, হনালসননার আইরন মহুনাম্নাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) সক 
গনালল লদরল সি শনালস্ত সশখ মলুজব সক গনালল লদরল তনার 
সচরয় সবলশ শনালস্ত! এটনা লক ঈমনানদনাররর অনুসরণীয় 
আইন হরত পনারর? ননালক এটনা কনারফররদর জন্য 
কনারফররর বনাননারননা আইন? আপলন 
লনরজরক লজরজ্স করর সদখনু আপলন 
মহুনাম্নাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর উম্ত ননালক 
মলুজরবর উম্ত? 
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লকয়নামরতর লদন আপননার জন্য লক মলুজব শনাফনায়নাত 
কররব ননালক মহুনাম্নাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) কররবন? তনাহরল আপলন 
এবনার বলনু আপলন আজ দলনয়নায় বরস আল্নাহর সমস্ত 
লনয়নামত সভনাগ করর এমন আইনরক িখন সুরক্ষনা 
লদরচ্ন এর প্রলতদনারন লকয়নামরতর লদন আপলন আল্নাহর 
কনাি সেরক সকমন আচরণ আশনা কররন? আল্নাহ িলদ 
আপননারক সসলদন লজরজ্স কররন - সিই মহুনাম্নাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) 
সক আলম সব্শররেষ্ঠ মনানুে লহরসরব সঘনােণনা লদরয়লি, 
আলম আল্নাহ লনরজ িনার উপরর সনালনাম পনাঠ কলর, তুলম 
সসই মহুনাম্নাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর পলরবরত্শ অন্য একজনরক 
এবং তনার আইনরক (িনার ঈমনান এর ব্যনাপনারর সগিত 
ভনারবই প্রশ্ন করনা িনায়) এত সবলশ প্রনাধনান্য সকন 
লদরয়লিরল? - সসলদরনর এই প্ররশ্নর জবনাব লহসনারব 
কী উত্র আপলন বতরী করর সররখরিন?

আল্নাহ্  আর-রনাহমনানুর রনাহীম, 
লকনু্ত সসই সনারে লতলন সনালরউল 
লহসনাব (লহসনাব গ্রহরণ তৎপর) 
এবং শনাদীদল ইক্নাব (শনালস্ত 
প্রদনারন করঠনার)।

আল্নাহর আইনরক হনালসননা 
এবং তনার দই পয়সনার 
মন্ত্রীরনা ব্যনাকরডরটড বরল। 
আল্নাহর আইরনর পলরপনেী 
আইন বনাননায়, আর আপলন 
সসই  আইরনর রক্ষনাকত্শনা লহরসরব 
দনালয়ত্ব পনালন কররিন! আল্াহর আইন 
ভূিলুনিত অথচ আপলন মানুকষর আইকনর 
সামকন অবনত হকয় োঁলড়কয় আকছন। 
দ্ীকনর পতাো লনলশ্চহ্ন অথচ আপলন 
জাতীয়তাবাকের পতাোকে সািাম 
েরকছন! সারা পলৃথবী জুকড় আজ 
ইহুলে-নাসারা আর নাপাে মুশলরেকের 
আগ্াসকন মুসলিমরা আক্ান্ত। 
মুসলিমকের রকতির বন্যা বইকছ। আর 
মুসলিমকের রতি েরাকনা োক�রকের 
সাকথ োঁকধ োঁধ লমলিকয়, তাকের 

অধীনস্ হকয় আপলন 
জালতসংকের লবলভন্ 
লমশকন োজ েরকছন। 
শুধ ু তাই না এটা লনকয় 
আপলন গবসে েরকছন। 
এই জঘন্য কনাজ কররত 
লগরয় মনারনা সগরল এই তনাগুত 
আর কনালফররদর পক্ষ সেরক 
আপননারক আবনার "শহীদ" 
উপনালধ সদয়না হরচ্।

আপননারক খবু সরল একটনা প্রশ্ন কলর। এই সি আপননারক 
বলনা হল "শহীদ", িলদ ধররও সনই আপলন "শহীদ", 

এই শহীরদর পরুষ্নার সক লদরব? 
আল্নাহ ননালক হনালসননা? 

িলদ বরলন আল্নাহ, 
তনাহরল আল্নাহই 
সতনা বরলরিন- িনারনা 
তনাগুরতর পরক্ষ িদু্ধ 
করর তনারনা কনালফর। 
আপলন সতনা হনালসননার 
হুকুরম জনালতসংরঘর 
পরক্ষ িদু্ধ করর মরর 
সগরলন! তনাহরল 
আপলন মনারনা িনাবনার 

পরর কী আশনা কররন! 
মরন রনাখরবন আপলন মরর সগরলন সতনা আপননার সুরিনাগ 
সশে। আসল সখলনা শুরু এর পর। আর সকনান লফরর 
সদখনার সুরিনাগ সনই। আর সকনান লরকনলসললরয়শন 
সনই। আপননার হনাত িনা কনামনাই করররি আপলন তনাই 
বহন কররবন।
আল্াহ িকিন-

النُّوِر ِإَل  الظُُّلَماِت  مَِّن  ُيْرُِجُهم  آَمُنوا  الَِّذيَن  َوِلُّ   ُ  اللَّ
 َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت ُيْرُِجونـَُهم مَِّن النُّوِر ِإَل

الظُُّلَماِت ُأولَِٰئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن
﴿البقرة: ٢٥٧﴾

"আল্নাহ্  মলুমনরদর অলভভনাবক, (এবং লতলন 
মলুমনরদর) অন্ধকনার সেরক আরলনার লদরক সবর 
করর আরনন এবং কনালফররদর অলভভনাবক 
হরচ্ তনাগুত, সস তনারদররক আরলনা সেরক 
অন্ধকনাররর লদরক লনরয় িনায়। এরনাই আগুরনর 
বনালসন্দনা, এরনা লচরকনাল সসখনারন েনাকরব।

(সূরা বাোরাহঃ ২৫৭)

খবু দবলশ দুকবসোধ্য লেছু লে?

আল্াহে আইন িূলধুভঠিত অথি 
আপভন মানধুরেে আইরনে সামরন 

অিনত হরে দা াভড়রে আরেন।
দ্বীরনে পতাকা ভনভচিহ্ন অথি আপভন 

জাতবীেতািারদে পতাকারক 
সালাম কেরেন!
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সারা দুনিয়াতে মসুনিম উম্াহ'র 
অবর্ণিীয় নির্ণােি, নিপীড়ি 
প্রে্যক্ষ করার পতরও রখি 

উম্াহ'র নিম্াদারতদর সামতি নিহাতদর ফারনিয়াে 
এর ব্যাপাতর নবশদ আতিাচিা করার দরকার হয়, েখি 
আমার কাতে নবষয়নি খবু অদু্ে মতি হয়! আমাতক 
ভুি বঝুতবি িা। আনম একিুও বানড়তয় বিনেিা, বরং 
আনম রা বিনে োর নভনতি খবু সরল এবং প্রাচীন। ো 
হতছে সসলফ ডিফফন্স। পশু পানখও নিতিতদর রক্ষার 
ব্যাপারনি নিতয় ককাি নবিধা সংশতয় থাতকিা। রখি 
উম্াহ'কক রক্াক্ করা হতছে েখি কসিফ নিতফন্স এর 
িন্য নিহাতদর নবষয়নি অবধানরেভাতবই কো সামতি 
চতি আতস। 

নিহাদ নিঃসতদেতহ আল্াহর হুকুম, এ নিতয় আর খবু 
কবনশ আতিাচিার প্রতয়ািি কিই। আল্াহ্  বতিতেি 
কুনেবা আিাইকুমসু নসয়াম, কুনেবা আিাইকুমিু 
নকোি। নিক করভাতব সাওম এর হুকুম এতসতে 
কসভাতবই নিহাতদর হুকুম এতসতে। আল্াহ্  বতিি-

ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل
ُكْم َوُهَو ُكْرٌه لَّ

َوَعَسٰى َأن َتْكَرُهوا َشْيًئا
ُكْم َوُهَو َخْيٌر لَّ

وا َشْيًئا َوَعَسٰى َأن ُتِحبُّ
ُكْم َوُهَو َشرٌّ لَّ

ُه َيْعَلُم َوَأنُتْم َل َتْعَلُموَن َواللَّ
﴿البقرة: ٢١٦﴾

"ত�োমোদের উপদর জিহোদের জিধোন আদরোপ করো হল, 
অথচ �ো ত�োমোদের কোদে অজরিয়। ত�োমরো তকোন জকেু 
অপেন্দ কর, সম্ভি� �ো ত�োমোদের িন্য কল্যোণকর 
এিং সম্ভি� তকোন জকেু ত�োমোদের কোদে জরিয় অথচ �ো 
ত�োমোদের িন্য অকল্যোণকর। িস্তু� আল্োহ্ ই িোদনন, 

ত�োমরো িোদনোনো।"
[ সরুো িোকোরোহঃ ২১৬ ]

গ্লোবলোল জিহলোদের সংজষিপ্ত 
গরেষিলোপট এবং কুফদরর সে্লোর 

অ্লোদেজরকলোর অবস্লোন
(ইদার ইউ আর উইথ আস
অর উইথ দা টেররাররস্টস!)

- George W. Bush
EX US President
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লজহাকের স্পটি হুকুকমর ব্যাপাকর এত দবলশ আয়াত 
এবং হালেস আকছ দয এটা লনকয় এমনলে দসকেনড 
থট দেয়ার দোন সুকযাগ ঈমানোর এর জন্য দনই! 
লকনু্ত তবওু সকন লজহনাদ লনরয় এত অস্পটিতনা? কনারণ 
অরনক। তরব লনলচিতভনারব সবরচরয় বি কনারণ আমরনা 
লনরজরনাই। লকভনারব? আমরনা লনরজরদর সনামনান্য স্নাে্শ, 
সনামনান্য দলনয়নালব উপকররণর জন্য এই লজহনাদরক 
পলরত্যনাগ কররলি। লনরজরদর স্নারে্শর জন্য আমরনা 
লনরজরদর সত্য স্ত্বনা বনা লফতরনাতরক লবলক্র করর লদরয়লি। 
লজহনাদ সতনা এজন্যই সি, আল্নাহর দলনয়নারত জনাললমরক 
প্রলতহত করনা হরব এবং মনাজলমুরক রক্ষনা করনা হরব। 
আল্নাহর দলনয়নারত আল্নাহর বনান্দনারদর জন্য শুধ ুমনাত্র 
আল্নাহর রহমতস্রূপ আল্নাহর বিীনরকই বনাস্তবনায়ন করনা 
হরব। আর িখন তনা সলত্যই করনা হরব, তনা হরব তনাগুলত 
এবং কুফলর শলতির জন্য হুমলকস্রূপ। তনাই আল্নাহর 
এই বিীন তনারদর লনকট পিন্দ ননা। তনারনা এই বিীনরক 
সমনাকনারবলনা করনার জন্য, লজহনাদরক সমনাকনারবলনা করনার 
জন্য লনরজরদর শয়তনানী ক্যনারপেইনগুরলনা চনাল ুরনারখ। 
এটনা সিমন হয় অত্যনাচনার এবং লনপীিরনর সতমলন 
হয় সভনাগলবলনারসর। আল্নাহর সত্য বিীরনর ব্যনাপনারর 
আমনারদর উদনাসীন করর সদয়নার জন্য তনারদর প্ররচটিনার 
সকনান অভনাব েনারকননা। সসইসনারে এটনাও সত্য সি, 
আমরনা লনরজরনাই তনারদর এই ক্যনারপেইনগুরলনা সফল 
করর সদই। আমরনা অরনক লশক্ষনা অজ্শন কলর, অরনক 
বি বি লডলগ্র আমনারদর েনারক লকনু্ত আল্নাহ্  সুবহনাননাহু 
ওয়না তনা'আলনা তনাঁর লকতনারব কী বরলরিন তনা লশখরত 
আমরনা ব্যে্শ হই। এরপরর িখন সমনাল্না ব্্যনাডললরনা এরস 
আমনারদররক তনারদর ভনাস্শরনর ইসলনাম সশখনায়, সি 
ইসলনারম সকনান লজহনাদ ননাই, লকংবনা তনারদর মনমরতনা 
'লজহনাদ' আরি, আমরনা তনারতই সনু্তটি হরয় িনাই।

হনাস্যকর ব্যনাপনার হল আল্নাহর লকতনারব আল্নাহর বিীরনর 
জন্য লজহনারদর সি আয়নাতগুরলনা আল্নাহ ননালজল কররলন 
সসই লজহনারদর আয়নাতগুরলনাই উজ্জীবলন স্নাগনান 
লহসনারব ব্যবহনার করর তনাগুত সরকনার পলরচনাললত 
তেনাকলেত "মসুললম সসননাবনালহনী"। তনারদর সট্লনং 
গ্রনাউরনড আর সদয়নারল সদয়নারল লজহনারদরই আয়নাতগুরলনা 
সদখনা িনায়! েী অদু্ত লনিসেজ্জতা! আল্াহর নালজি 
েরা লজহাকের আয়াত আল্াহর হুকুম লজহাকের জন্য 
রেকযাজ্য না হকয় বরং তাগুকতর দপাষা গুনডাবালহনীর 
মসনে লটলেকয় রাখার জন্য ব্যবহৃত হকচ্! আলম 
লনলচিত সকনান লবরবকবনান মসুললরমর কনারি এর ব্যনাখ্যনা 
েনাকরত পনাররননা!

আলম এমন এক মহূুরত্শ এ সলখনালট ললখলি িখন সনারনা 
দলনয়নায় মসুললম উম্নাহ'র লবরুরদ্ধ ধ্ংসিজ্ চলমনান। 
দলনয়নার প্ররত্যকলট প্রনারন্ত আজ মসুললম উম্নাহ লনি্শনালতত 
এবং লনপীলিত। এমন অবস্নায় প্ররত্যক মসুললরমর 
উপরর লজহনাদ ফরজ। এ ব্যনাপনারর প্রলসদ্ধ উলনামনাগরণর 
লবস্তর আরলনাচননা আরি, তনাই আমনার মত অধরমর এ 
ব্যনাপনারর আর সবলশ কেনা ননা বনািনারননাই উত্ম। সগনাটনা 
দলনয়নার পরনাশলতিগুরলনা আজ একলট লবেরয় একই 
লবন্দুরত লমললত হরয়রি, আর তা হকচ্ ইসিাকমর সাকথ 
শত্রুতা! আরমলরকনা, রনালশয়না, চীন, ভনারত, অরস্টললয়না, 

লব্রটন, ফ্নাসে সকউ এ ব্যনাপনারর আলনাদনা ননা। বরং এই 
একলট মনাত্র লমশরন তনারনা সবনাই এক।
আমরনা বরস েনাকরলও এটনা সত্য সি উম্নাহ'র লকিু 
অংশ অবশ্যই বরস েনারকলন। বরং তনারনা উম্নাহ'র 
লজল্লত সদরখ লনরজরদর জীবন বনালজ সররখরি দশমরনর 
সমনাকনারবলনায়। আল্নাহর বিীনরক সমনু্ত করনার জন্য 
তনারদর একলট দল লজহনারদর পরে অগ্রসর হরয়রি। 
এবং এমনটনাই হবনার লিল। লকয়নামরতর আগ পি্শন্ত 
সব্শদনা একলট দল েনাকরবই িনারনা লজহনাদ কররত েনাকরব 
হরকর উপরর। রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) বরলন, 

َثِن َهاُروُن ْبُن َعْبِد اللَِّ ، َوَحجَّاُج ْبُن الشَّاِعِر ، قَاَل  َحدَّ
ُجَرْيٍج : قَاَل اْبُن   : قَاَل  ُمَمٍَّد ،  ْبُن  ثـََنا َحجَّاُج  َحدَّ  : 
يـَُقوُل َعْبِد اللَِّ ،  ْبَن  َع َجاِبَر  أَنَُّه سَِ الزُّبـرَْيِ ،   َأْخبـََرِن أَبُو 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، يـَُقوُل : “َل ْعُت َرُسوَل اللَِّ َصلَّى اللَّ  : سَِ
اْلَقِّ ظَاِهرِيَن َعَلى  يـَُقاتُِلوَن  ُأمَِّت  ِمْن  طَائَِفٌة   تـََزاُل 

“ ِإَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة
صحيح  ٤٥٥٣ الديث:  رقم  مرفوع(-   )حديث 
َعَلْيِه  ُ اللَّ َصلَّى  قـَْوِلِه  َمارَِة - َبب  اْلِ  مسلم - ِكَتاب 

َوَسلََّم َل ...
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"আমনার উম্রতর মরধ্য একলট দল 
লকয়নামরতর আগ পি্শন্ত 

হরক্র উপরর অলবচল 
সেরক 

লকতনাল জনালর 
রনাখরব" 

[সহীহ মসুললম, 
হনালদস নং-৩৫৫৪ 
লকতনাবলু ইমনারনাহ]

লনরচর হনালদসলট প্রনায় 
একই অে্শ ধনারণ করর 

এবং এই হনালদসলটও সহীহ। 

 حدثنا سعيد بن
 الربيع منصور وأبو
 بن العتكي وقتيبة

 سعيد قالوا حدثنا محاد وهو ابن
 زيد عن أيوب عن أيب قلبة عن أيب أساء عن ثوبن
 قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ل تزال
 طائفة من أمت ظاهرين على الق ل يضرهم من

 خذلم حىت يت أمر هللا وهم كذلك وليس ف حديث
 قتيبة وهم كذلك

 صحيح مسلم - كتاب المارة - بب قوله صلى هللا
 عليه وسلم ل تزال طائفة من أمت ظاهرين على الق

ل يضرهم من خالفهم
সনাওবনান রনা. বরলন, রনাসূললু্নাহ সনাল্নাল্নাহু আলনাইলহ 
ওয়নাসনাল্নাম ইরশনাদ কররনঃ আমনার উম্রতর একলট দল 
আল্নাহর বিীরনর উপর লবজয়ী েনাকরব। লবররনালধতনাকনারীরনা 
তনারদর সকনান ক্ষলতই কররত পনাররব ননা।

(সহীহ মসুলিমঃ লেতাবিু ইমারাহ)

ইসলনারমর সনারে শত্রুতনায় সিমন আল্নাহর দশমরনরনা 
এক, সতমলনভনারব দশমনরদর সমনাকনারবলনায় এই 
লজহনাদও লবশ্ব্যনাপী এক এবং অলভন্। সখনারনাসনান সেরক 
শনাম, কনালমির সেরক উইঘরু, ইরয়রমন সেরক আলফ্কনা, 
সনারনা দলনয়নাব্যনাপী অলভন্ এই লজহনারদর ধনারনাই হরচ্ 
দ্াবাি লজহাে। আল্নাহ্  কনারফররদর ব্যনাপনারর বরলরিন, 
"আল কুফরু লমল্নাতুন ওয়নালহদনাহ" সমস্ত কনারফর এক 
লমল্নাত, এক জনালত।

এিং আমাকদর আকদশ ককরকেন, - 
 َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصرِبُوا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا

َواتَـُّقوا اللََّ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن
﴿آل عمران: ٢٠٠﴾

"সহ মলুমনগণ, বধি্শ অবল্বন 
কর, দঢ়ৃতনা প্রদশ্শন কর, 
লনরজরদর প্রলতরক্ষনার জন্য 
পনারস্পলরক বন্ধন মজবতু 
কর এবং আল্নাহ্ রক ভয় কর, 
সিন সতনামরনা সফলকনাম 
হরত পনার"

(সুরা আকি-ইমরানঃ ২০০)

লনঃসরন্দরহ ইসলনারমর 
সনারে শত্রুতনায় আরমলরকনা সবনার সচরয় এলগরয়। 

আরমলরকনা হরচ্ দলনয়নার সকল কুফুলর শলতির মনােনা। 
আরমলরকনার সনামলরক বনারজট প্রেম সনালররত েনাকনা অন্য 
৭ সদরশর সচরয়ও সবলশ। লনকজকে রেশ্ন েরুন, এই 
লবশাি সামলরে বাকজকটর অনুশীিন দোথায় হয়? এ 
টাোগুকিা দোথায় খরচ হয়? উত্র আপলন জনারনন। 
িলদ আপলন লনরজ সেরক এ ব্যনাপনারর আন্তলরকভনারব 
লকিু সময় ব্যয় ননা কররন, তনাহরল আমনার সনাধ্য সনই 
আপননার সনামরন লবশ্ব্যনাপী এই লজহনালদ ময়দনারনর 
বনাস্তবতনা তুরল ধরনা। তরব আলম বরুশর একটনা কেনা 
সনামরন লনরয় আসরত চনাই, তনা হল- "Every nation, 
in every region, now has a decision to 
make. Either you are with us, or you are 
with the terrorists."

শুধ ুমনাত্র এই একলট কেনা সময় লনরয় একটু ভনাবরলই 
এ সত্য অনুধনাবন করনা সম্ভব সি আজ লমডি গ্াউনড 
বিকত লেছু নাই। কনারণ কনারফররনা তনা েনাকরত লদরবননা। 
দলট পরক্ষর সি সকনান একলট পক্ষ আপননারক সবরি 
লনরতই হরব। বশু সকনান এলনাকনা লনলদ্শটি করর সদয়লন, 
সকনান রনাষ্ট লনলদ্শটি করর সদয়লন। "এভলর সনশন", "ইন 
এভলর লরলজওন", স্পটি, পলরষ্নার সমরসজ। আর এই 
বতিব্য শুধ ুকেনার কেনা ননা। িনারনা ন্যনাশননাল লসলকউলরলট 
এবং ইরনটললরজসে লনরয় কনাজ কররন তনারনা ভনারলনা 
কররই জনারনন, Bush meant what he said. 

Every nation, in every region,

now has a decision to make.

Either you are with us, or

you are with the terrorists.
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অে্শনাৎ িখন ইউএস তনার কলেত লসলকউলরলট লনরয় কনাজ 
কররব তখন দলনয়নার সি সকনান তনারবদনার রনাষ্ট; আমরনা 
িনারদররক স্যনারটলনাইট সস্টট বলল, ইউএস এর হুকুম 
মনানরত বনাধ্য। ইউএস এর পক্ষ গ্রহণ কররত বনাধ্য। তনা 
ননা হরল সি ইউএস তনারক কলঠন শনালস্ত সদরব! এটনাই 
এ িরুদ্ধর বনাস্তবতনা, এবং লবরবকবনান সকনান মনানুে এ 
বনাস্তবতনা অস্ীকনার কররত পনাররব ননা। 

একতা যগি িধুকশর কথা। যদখা োক 
আল্াহ কবী িকিকেন –

اْلُمْؤِمِننَي ُدوِن  ِمن  َأْولَِياَء  اْلَكاِفرِيَن  اْلُمْؤِمُنوَن  يـَتَِّخِذ   لَّ 
تـَتَـُّقوا ِلَك فـََلْيَس ِمَن اللَِّ ِف َشْيٍء ِإلَّ َأن  يـَْفَعْل ذَٰ  َوَمن 

ُ نـَْفَسُه َوِإَل اللَِّ اْلَمِصرُي رُُكُم اللَّ ِمنـُْهْم تـَُقاًة َوُيَذِّ
﴿آل عمران: ٢٨﴾

"মলুমনগণ সিন মলুমনগণ িনািনা কনারফররদর সনারে বনু্ধত্ব 
ননা করর, মলূত সি এমন কররব আল্নাহর সনারে তনার 
সকনান লকিুরই সপেক্শ ননাই। তরব ব্যলতক্রম হল িলদ 
সতনামরনা তনারদর জলুমু হরত আত্মরক্ষনার শরত্শ সতক্শতনা 
অবল্বন কর। আর আল্নাহ্  তনাঁর লনরজর ব্যনাপনারর 
সতনামনারদররক সতক্শ কররিন, এবং আল্নাহরই লদরক 

(সতনামনারদর) প্রত্যনাবত্শন" 
(সুরা আকি-ইমরানঃ ২৮)

তাহকি সঙ্গত রেশ্ন -
আপলন দোন েকি

? 

বত্শমনান পলরলস্লতরত ঈমনান আননার 
পরর সব্শপ্রেম ফরজ 
দনালয়ত্ব হরচ্ মসুললম 

ভূলমর প্রলতরক্ষনা। রেরদ্ধয় শনারয়খ, মজুনালহদ আব্দলু্নাহ 
আিিনাম রহ. এই লশররনাননারম একলট পলুস্তকনা রচননা 
করররিন। মসুললম ভূলমসমহূ িখন আজ কনারফররদর 
পদচনারণনায় অপমনালনত, মসুললম উম্নাহ িখন আজ 
রতিনাতি, এমন সমরয় ঈমনান আননার পরর সব্শপ্রেম 
দনালয়ত্ব মসুললম ভূলমর প্রলতরক্ষনা এবং তনা লজহনাদ 
ব্যতীত অসম্ভব। তাই ঈমান আনার পকর সবসেরেথম 
োলব হি আগ্াসী োক�করর লবরুকদ্ লজহাকের োলব। 
বত্শমনারন লজহনাদ ফনারদল আইন। শনারয়খ আিিনাম রহঃ 
এর এই পলুস্তকনালট সম্নালনত শনারয়খ আব্দলু্নাহ লবন বনাি 
সক সদখনারননার পরর লতলন (শনারয়খ লবন বনাি) খতুবনা 
সদয়নার সময় সঘনােণনা সদন সি, বতসেমাকন লজহাে সবার 
জন্য �রকজ আইন।4 

4  মধুসলিম ভূলমর প্রলতরক্া, শা�খ ড. আব্ধুল্াহ আেোম রালহমাহুল্াহ,
Bangla:
https://archive.org/details/DefenceOfTheMuslimLandsbangla-
shaheedAbdullahAzzamra
Englihs:
https://archive.org/details/learnislampdfenglishbookislamicbooksinenglishd
efenceofthemuslimlands
*Archive.org িাংিাকদকশ ব্লকড। Tor Browser িা VPN লদক� লভলজট 
করকত পাকরন।

িত্মান পভেভথিভতরত 
ঈমারনে দাভি কবী 

?
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লজহনাদ সি ইসলনারমর একলট ফরজ হুকুম এ ব্যনাপনারর 
সনামনান্যতম সরন্দহ ননাই। এই ফরজ হুকুমলট দই রকম। 
কখরননা তনা ফররি লকফনায়না এবং কখরননা তনা ফররজ 
আইন। প্রশ্ন হরচ্ এখন লজহনাদ লক ফররজ লকফনায়না 
ননালক ফররজ আইন? কনারফররদর লবরুরদ্ধ লজহনাদ দই 
ধররনর। 

১। আক্রমোত্মক ভজহাদ:

এই লজহনারদর ব্যনাপনারর সনার কেনা এই সি, এরক্ষরত্র 
কনারফররনা মসুললমরদর আক্রমণ করনার জন্য একলত্রত 
হয়ননা, বরং মসুললম বনালহনী লনরজ সেরক নতুন ভূখণ্ড 
ইসলনারমর অধীরন আননার জন্য, আল্নাহর দশমনরদর 
ভীতসন্ত্রস্ত রনাখনার জন্য এবং লজলজয়না আদনারয়র জন্য 
ইমনারমর অধীরন বিরর কমপরক্ষ একবনার অেবনা দ'বনার 
এমন আক্রমণ পলরচনালননা করর। এই লজহনাদ সকল 
মসুললরমর উপরর ততক্ষণ পি্শন্ত ফররজ আইন িতক্ষণ 
ননা এর জন্য িরেটি বসন্য এবং অন্যনান্য প্ররয়নাজরনর ব্যবস্না 
হরয় িনায়। একবনার তনা হরয় সগরল 
অন্য সবনার ফরজ এই বনালহনীর 
লজহনারদর বিনারনা আদনায় হরয় িনায়। 

২। আত্মেক্ামূলক ভজহাদ:

এ প্রকনার লজহনাদ হরচ্, মসুললম ভূলম সেরক আগ্রনাসী 
কনারফররদর সবর করর সদয়না। মসুললম ভূলমগুরলনা 
কনারফররদর দখল সেরক মতুি করনা। এলট হরচ্ ফররজ 
আইন, সবনার জন্য ফরজ। এ অবস্না তখন বতলর হয় 
িখন লনরচর সকনান একলট বনা সবগুরলনা শত্শ পরূণ হয়ঃ

ে। যলে োক�ররা মুসলিম ভূলমকত রেকবশ েকর।

খ। যলে দুলট বালহনী যকুদ্র ময়োকন পরস্পকরর 
মুকখামুলখ একস োঁড়ায় এবং একে অপরকে 
আহবান েরকত থাকে।

গ। যলে খলি�া বা ইমাম দোন ব্যলতি বা জনগণকে 
লজহাকের জন্য আহবান জানায়। 

ে। যলে োক�ররা মুসলিমকের মধ্য দথকে লেছু 
মানুষকে বদেী েকর দ�কি।

সািক� সাকিলহন, তাঁকের উতিরসূলরগণ, চার 
মাজহাকবর আলিমগণ, মুহালদ্স এবং মু�াসলসরগণ 
সবাই ইসিাকমর ইলতহাকসর রেলতলট োকি এেমত 
লছকিন দয, আগ্াসী োক�ররা যলে মুসলিম ভূলমকত 
রেকবশ েকর তকব, লজহাে �রকজ আইন হকয় যায়। 
ফররজ আইন ঐ সকল ভূলমর মসুললমরদর জন্য 
এবং িনারনা আক্রনান্ত মসুললম ভূলমর কনািনাকনালি ররয়রি 
তনারদর জন্য। এমন অবস্ায় লজহাকের জন্য সন্তাকনর 
তার লপতামাতার োছ দথকে, স্ত্রীর তার বোমীর োছ 
দথকে, োস তার মলনকবর োছ দথকে, দেনাোর 
তার পাওনাোকরর োছ দথকে অনুমলত দনয়ার দোন 
রেকয়াজন হয়না। অবস্না িলদ এমন হয় সি, উতি অঞ্চরলর 
মসুললমরদর শলতি সনামে্শ্য কনারফররদর সমনাকনারবলনায় 
িরেটি নয় লকংবনা তনারদর গনারফললতর জন্য কনারফররদর 
অগ্রগলত প্রলতহত করনা িনারচ্ননা, তখন এই ফরজ হুকুম 
তনার লনকটবত্শী অঞ্চরলর মসুললমরদর উপরর বত্শনায়। 
এমলনভনারব মসুললম ভূলম সেরক কনারফররদর লবতনালিত 

করনার আগ পি্শন্ত এই ফরজ হুকুম 
দলনয়নার প্রলতলট মসুললরমর উপরর 
ফররজ আইন হরয় িনায়। ইমনাম 
ইবনু তনাইলময়্যনাহ রহ. বরলন, 
এমন অবস্ায় �রজ হকজ্জর 
আকগও �রজ লজহাে রোধান্য 
পায়! কনারণ ফরজ হজ্জ হল 
ব্যলতিগত আমল এবং তনা ব্যলতির 
মরধ্যই সীমনাবদ্ধ। অপরলদরক 
কনারফররদর লবতনািন করনা ননা হরল 
এবং আল্নাহর বিীন কনারয়ম করনা 
ননা হরল উতি এলনাকনার সনাধনারণ 
মসুললম জলুমু এবং লনপীিরনর 

মরধ্য েনারক এবং আল্নাহর বিীন এর 
মি্শনাদনা সমনু্ত েনারকননা।  

এই ব্যাপাকর চার মাজহাকবর আলিমগণ সেকিই 
এেমত।

শুধমুনাত্র এই একলট শরত্শর অধীরনই দলনয়নার প্ররত্যক 
মসুললরমর উপরর লজহনাদ ফররজ আইন, লঠক সিভনারব 
ননামনাজ এবং সরনাজনা ফররজ আইন। 

ঈমান আনাে 
পরে সি্প্রথম 

দাভি হল আগ্রাসবী 
কারেরেে ভিেুরধে 

ভজহারদে দাভি। 
িত্মারন ভজহাদ সিাে 
জন্য েেরজ আইন।
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তনাবরুকর িরুদ্ধ প্ররত্যক মসুললরমর জন্য অংশগ্রহণ 
বনাধ্যতনামলূক লিরলনা। কনারণ সরনামনানরনা প্রস্তুলত লনলচ্রলনা 
মসুললমরদর আক্রমরণর। এজন্য তনাবরুকর িরুদ্ধ লকিু 
শত্শ ব্যতীত (িনারদর জন্য ওজর প্ররিনাজ্য) সবনার জন্য 
অংশগ্রহণ লিরলনা বনাধ্যতনামলূক। িনা আল্নাহ্  লনরজ 
আরদশ লদরয়লিরলন - 

 انِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًل َوَجاِهُدوا بَِْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم ِف َسِبيِل
ِلُكْم َخيـٌْر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن اللَِّ ذَٰ

﴿التوبة: ٤١﴾
"সতনামরনা হনালকনা সহনাক লকংবনা 
ভনারী সহনাক উভয় অবস্নায় িরুদ্ধ 
সবর হও এবং সতনামনারদর জনান 
মনাল লদরয় আল্নাহর রনাস্তনায় 
লজহনাদ কর। এটনা সতনামনারদর 
জন্য উত্ম িলদ সতনামরনা 

জনানরত"
(সুরা তাওবাঃ ৪১)

সরনামনানরনা িরুদ্ধর জন্য প্রস্তুলত 
সনয়নার কনাররণ িলদ লজহনাদ 
সবনার জন্য ফররজ আইন হরয় 
িনায় সসরক্ষরত্র এমনটনা লকভনারব 
সম্ভব সি, বনাইতুল মনাকলদস 
আজ ইহুদীরদর দখরল চরল 
সগরি অেচ আমনারদর উপরর 
লজহনাদ ফররজ আইন হয়লন! 
মসুললম ভূলমগুরলনারত এমনলক 
দই পলবত্র মসলজরদর ভূলমরত 
আজ ননাপনাক কনারফররদর 
উপলস্লত, সসখনান সেরকই ইরনাক 
আর ইরয়রমরনর মসুললমরদর 
উপরর রতিনাতি আক্রমণ 
চনালনারননা হয়, এমন অবস্নারতও 
লকভনারব এ স্প্নলবলনাস সম্ভব সি 
লজহনাদ ফররজ আইন হয়লন! 
সিখনারন বলনা হরয়রি কনারফর 
সসননাবনালহনী মসুললমরদর মরধ্য 
সেরক কনাউরক বন্দী কররল 
লজহনাদ ফররি আইন হরয় িনায় 
সসখনারন লকিু নয় বরং হনাজনার হনাজনার মসুললম ভনাই, 
মনা, সবনান আজ কনারফররদর কনারনাগনারর শুধ ুবন্দীই নয় 
বরং পনাশলবক লনি্শনাতরনর স্ীকনার। শুধমুনাত্র আল্নাহ্  
সি লরলজক হনালনাল করররিন তনা খনাবনার অপরনারধ 
পনারশর ভূখণ্ড ভনাররত লনরীহ মসুললমরদর হত্যনা করনা 
হরচ্, হনাজনার হনাজনার কনামিীরী মনা-সবনানরদর প্রকনারশ্য 
ধে্শণ করনা হরচ্, মসুললম িবুকরদর গুম করনা হরচ্, 
হত্যনা করনা হরচ্, আর এমন অবস্নায় িলদ সকউ বরল 

লজহনাদ ফররজ আইন নয় তরব তনার ব্যনাপনারর আপনাতত 
সকনান মন্তব্য নয়! তরব হ্নাঁ, সকউ িলদ বিীরনর এবং 
লফকহ'র ইলম েনাকনা সর্বেও এমন বরল েনারক, এমন 
ধনারণনা প্রচনার করর েনারক, তকব দস রেোশ্য এবং সুস্পটি 
মুনাল�ে! আল্নাহ বরলনঃ

َوالرُّْهَباِن اأْلَْحَباِر  مَِّن  ِإنَّ َكِثريًا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيُـَّها   َي 
 لََيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس ِبْلَباِطِل َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّ

َواْلِفضََّة الذََّهَب  َيْكِنُزوَن   َوالَِّذيَن 
اللَِّ َسِبيِل  ِف  يُنِفُقونـََها   َوَل 

ْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم فـََبشِّ
﴿التوبة: ٣٤﴾

"সহ লবশ্নাসীগণ, অবশ্যই আললম 
ও দররবশরদর অরনরকই ভুয়না 
কম্শকনারণ্ডর মনাধ্যরম মনানুেরদর 
সপেদ গ্রনাস করর েনারক এবং 
আল্নাহর পরে বনাধনা সলৃটি করর"

(সূরা তাওবাঃ ২৪)

তনারনা সনামনান্য পনালে্শব স্নারে্শর 
লবলনমরয় আল্নাহর কনালনাম লবলক্র 
করর সদয়! আল্নাহ বরলরিন 
তনারনা জনাহনান্নারমর আগুন লদরয় 
তনারদর লনরজরদর উদর পণূ্শ 
করররি! ননাউজলুবল্নাহ।

আল্াহ্  িকিন:

يـُْؤِمُنوَن الَِّذيَن  َيْسَتْأِذُنَك   َل 
ُيَاِهُدوا َأن  اْلِخِر  َواْليـَْوِم   ِبللَِّ 
َعِليٌم  ُ َواللَّ َوأَنُفِسِهْم   بَِْمَوالِِْم 
َيْسَتْأِذُنَك َا  ِإنَّ    ِبْلُمتَِّقنَي 
َواْليـَْوِم ِبللَِّ  يـُْؤِمُنوَن  َل   الَِّذيَن 
 اْلِخِر َواْرَتَبْت قـُُلوبـُُهْم فـَُهْم ِف

رَيِْبِهْم يـَتـََردَُّدوَن
﴿التوبة: ٤٤-٤٥﴾

"িনারনা আল্নাহ্  এবং সশে লদবরস 
লবশ্নাস করর তনারনা তনারদর মনাল আর জনান লদরয় 
লজহনাদ করনা সেরক অব্যনাহলত পনাওয়নার জন্য সতনামনার 
কনারি অনুমলত প্রনাে্শননা কররননা। মতু্নাকীরদর সপেরক্শ 
আল্নাহ্  খবু ভনারলনাভনারবই অবগত আরিন। সতনামনার 
কনারি অব্যনাহলত তনারনাই প্রনাে্শননা করর িনারনা আল্নাহ্  ও 
সশে লদবরস লবশ্নাস কররননা, িনারদর অন্তর সরন্দহপণূ্শ, 
কনারজই তনারনা তনারদর সরন্দরহর মরধ্য ঘরুপনাক খনারচ্।"

(সুরা তাওবাঃ ৪৪-৪৫)

সিাে জন্য েেজ। এ 
অিথিা ত�ন ততভে হে 
ে�ন ভনরিে খকান একটি 
িা সিগুরলা শত্ পূেে হেঃ
ক। েভদ কারেেো মধুসভলম 

িূভমরত প্ররিশ করে।
�। েভদ দধুটি িাভহনবী েধুরধেে 

মেদারন পেস্পরেে 
মধুর�ামধুভ� এরস দা াড়াে 
এিং এরক অপেরক 
আহিান কেরত থারক।

গ। েভদ �ভলো িা 
ইমাম খকান ি্যভতি িা 
জনগেরক ভজহারদে 
জন্য আহিান জানাে। 

ঘ। েভদ কারেেো 
মধুসভলমরদে মধ্য খথরক 
ভকেধু  মানধুেরক িন্বী করে 
খেরল।
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স্মরণ েনাকনার কেনা সি এই আয়নাত দলট সুরনা তনাওবনার। 
এই আয়নাতগুরলনার সপ্রক্ষনাপট লিরলনা তনাবরুকর িদু্ধ, 
িখন সরনামনানরনা মসুললমরদর লবরুরদ্ধ িরুদ্ধর জন্য বসন্য 
সমনারবশ করলিরলনা, লকনু্ত তখরননা তনারনা মসুললমরদর 
সীমনাননায় অনুপ্ররবশ কররলন। এমন অবস্নারতও আল্নাহ্  
প্ররত্যরকর জন্য লজহনাদরক ফরজ করর লদরয়রিন এবং 
শত্শ ব্যতীত কনাউরক অব্যনাহলত সদনলন। তনাহরল িখন 
শুধ ু মসুললম ভূখণ্ডগুরলনাই নয় বরং আমনারদর প্রেম 
লকবলনা বনাইতুল আকসনা আজ কনারফররদর দখরল, 
লবলনাদল হনারনামনাইরন (দই পলবত্র মসলজরদর ভূলম) 
আজ কনারফররদর পদচনারণনা, সিখনান 
সেরক তনারনা মসুললম সদশগুরলনার 
উপরর বল্বং কররত েনারক তখন 
লকভনারব লজহনারদর ফনারলজয়নারতর 
ব্যনাপনারর সরন্দহ েনাকরত পনারর! 
ননা শুধ ুপরি িনাওয়না নয়, অবশ্যই 
লনরজরক প্রশ্ন করনা উলচৎ - এখকনা 
লেভাকব লজহাকের �ারলজয়াকতর 
ব্যাপাকর সকদেহ থােকত পাকর!

আল্াহ্  িকিন: 

رَيِْبِهْم ِف  فـَُهْم  قـُُلوبـُُهْم   َواْرَتَبْت 
يـَتـََردَُّدوَن

﴿التوبة: ٤٥﴾
"তাকদর অন্তর সকন্হপূে্ আর 
তারা তাকদর সকন্কহর মকধ্যই 

ঘধুরপাক খাকছি।"
(সুরনা তনাওবনাঃ ৪৫)

আল্াহ্  িকিন:

ُكْرٌه َوُهَو  اْلِقَتاُل  َعَلْيُكُم   ُكِتَب 
 لَُّكْم َوَعَسٰى َأن َتْكَرُهوا َشيـًْئا َوُهَو
َشيـًْئا تُِبُّوا  َأن  َوَعَسٰى  لَُّكْم   َخيـٌْر 
يـَْعَلُم َوأَنُتْم َل  ُ  َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َواللَّ

 تـَْعَلُموَن
﴿البقرة: ٢١٦﴾

"সতনামনারদর উপরর লজহনারদর লবধনান আররনাপ করনা হল, 
অেচ তনা সতনামনারদর কনারি অলপ্রয়। সতনামরনা সকনান লকিু 
অপিন্দ কর, সম্ভবত তনা সতনামনারদর জন্য কল্যনাণকর 
এবং সম্ভবত সকনান লকিু সতনামনারদর কনারি লপ্রয় অেচ 
তনা সতনামনারদর জন্য অকল্যনাণকর। বস্তুত আল্নাহ্ ই 

জনারনন, সতনামরনা জনারননাননা।"
(সুরা বাোরাহঃ ২১৬)

আল্াহ্  িকিন:

 َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروا ِف َسِبيِل

نـَْيا ِمَن اْلِخَرِة قـَْلُتْم ِإَل اأْلَْرِض َأَرِضيُتم ِبْلََياِة الدُّ  اللَِّ اثَّ
نـَْيا ِف اْلِخَرِة ِإلَّ َقِليٌل َفَما َمَتاُع اْلََياِة الدُّ

﴿التوبة: ٣٨﴾
"সহ ঈমনানদনারগণ সতনামনারদর হরয়রি কী সি, িখন 
সতনামনারদর আল্নাহর পরে সবর হওয়নার লনরদ্শশ সদয়না হয় 
তখন সতনামরনা আররনা সজনারর মনালট কনামরি ধর। সতনামরনা 
লক আরখরনারতর তুলননায় দলনয়নার জীবনরকই সবলশ 
পিন্দ কর? আরখরনারতর তুলননায় পনালে্শব জীবরনর সভনাগ 
সনামগ্রী সতনা অলত নগণ্য। সতনামরনা িলদ লজহনারদ সবর ননা 

হও, তনাহরল সতনামনারদর কলঠন শনালস্ত 
সদয়না হরব, আর সতনামনারদর স্রল 
অন্য সম্প্রদনায়রক লনরয় আসনা 
হরব, (অেচ) সতনামরনা তনাঁর সকনান 
ক্ষলতই কররত পনাররবননা। আল্নাহ্  

সকল লবেরয় সব্শশলতিমনান"
(সুরা তাওবাঃ ৩৮) 

আল্াহ িকিন:

الَِّذيَن قَاتُِلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيُـَّها   َي 
 يـَُلوَنُكم مَِّن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم
 ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّ َمَع اْلُمتَِّقنَي

﴿التوبة: ١٢٣﴾
"সহ মলুমনগণ সিসব কনারফর 
সতনামনারদর লনকটবত্শী তনারদর 
সনারে িদু্ধ কর িনারত তনারনা 
সতনামনারদর মরধ্য দঢ়ৃতনা সদখরত 
পনায়। আর সজরন সরখ আল্নাহ্  

মতু্নাকীরদর সনারে আরিন"
(সুরা তাওবাঃ ১২৩)

আল্াহ্  িকিন:

َكَما َكافًَّة  اْلُمْشرِِكنَي   َوقَاتُِلوا 
اللََّ َأنَّ  َواْعَلُموا   يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة 

َمَع اْلُمتَِّقنَي
﴿التوبة: ٣٦﴾

"মশুলরকরদর লবরুরদ্ধ 
সব্শনাত্মকভনারব িদু্ধ কর, 
সিমন তনারনা সতনামনারদর 
লবরুরদ্ধ সব্শনাত্মকভনারব 

িদু্ধ করর"  
(সুরা তাওবাঃ ৩৬)

এমন অিথিাে 
ভজহারদে জন্য সন্ারনে 
তাে ভপতামাতাে 
কাে খথরক, স্তবীে তাে 
স্ামবীে কাে খথরক, 
দাস তাে মভনরিে কাে 
খথরক, খদনাদাে তাে 
পাওনাদারেে কাে 
খথরক অনধুমভত খনোে 
খকান প্ররোজন হেনা। 
এমন অিথিাে েেজ 
হরজেে আরগও েেজ 
ভজহাদ প্রাধান্য পাে! 
এই ি্যাপারে িাে 
মাজহারিে আভলমগে 

সকরলই একমত।
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আল্াহ্  
িকিন:

َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسَواًء
﴿النساء: ٨٩﴾

"তনারনা আকনাঙ্ক্ষনা করর সি, তনারনা লনরজরনা সিমন কুফরী 
করররি, সতনামরনাও সতমলন কুফরী কর, সিন সতনামরনাও 

তনারদর মত হরয় িনাও"।
(সুরা লনসা: ৮৯)

আল্নাহর বিীরনর লবরুরদ্ধ কনারফররদর সি কু্ররসড তনার 
অরনক বি একটনা অংশ হরচ্ "ব্যাটি অ� হাটসেস 
অ্যানড মাইনডস"। ট্যনাকে আর ফনাইটনার এর িদু্ধ সতনা 
আসরল দশৃ্যমনান লকনু্ত হনাট্শস অ্যনানড মনাইনডরসর সি িদু্ধ 
তনা সহরজ দশৃ্যমনান নয়। কনারফররনা চনায়, তনারনা মরুখর ফুঁ 
লদরয় আল্নাহর নরূ (আল্নাহর বিীন) সক লনলভরয় লদরব। 
লকনু্ত আল্নাহ্  তনা প্রজ্বললত কররই িনািরবন। 

কনারফররনা 
সভরব সদখরলনা আচ্না এমন একটনা িদু্ধ কররল সকমন 
হয় সি িরুদ্ধ সকনান হনালত সঘনািনা, ঢনাল তরলনায়নার, বসন্য, 
সসননাপলত লকিুই লনারগননা! সকমন হয় িলদ শত্রু িদু্ধ 
করনার আরগই িরুদ্ধ হনার সমরন সনয়! আররনা সকমন 
হয় িলদ শত্রু আসরল আর শত্রুই ননা! লনঃসরন্দরহ 
কনারফররদর িদু্ধ মসুললমরদর সনারে নয় বরং তনারদর 
িদু্ধ মসুললমরদর লবশ্নারসর সনারে, ঈমনারনর সনারে, 
আলকদনার সনারে, ইসলনারমর সনারে।

আমনারদর সনারে কনারফররদর িদু্ধ শুধ ু মনাত্র আমনারদর 
বিীরনর কনাররণ। কনারফররনা লচন্তনা করর সদখরলনা িলদ 
তনারনা আমনারদর লবশ্নাসরক পলরবত্শন করর লদরত 
পনারর তনাহরলই তনারনা সফল! আল্নাহ্  তনারদর ব্যনাপনারর 
বরলরিনঃ

َوَل يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتَّٰ يـَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم
﴿البقرة: ٢١٧﴾

"িারা চায় 
সিামরাও িালের মি 
কালের িলয় যাও!"
গমাল্া ব্র্াডজলদের
বর্াপাদর জকছু কথাঃ

26



"তারা ততামাদের বিরুদধে যধুে করদতই থাকদি, তয 
পয্যন্ত না তারা ততামাদেরদক ততামাদের দ্বীন হদত 

বিবরদে না তেে..."
(সুরা বাক্ারা: ২১৭)

তখন তথদক তারা শুরু করদ�া আমাদের বিশুধে 
আবকোহ এিং বিশ্াসদক পবরিত্যন কদর তেোর 
চক্ান্ত। মাত্র কদেক �াইদন এই ভোিহ চক্াদন্তর 
িাস্তিতা বকছুদতই উপস্াপন করা সম্ভি নে! বকনু্ত এই 
চক্াদন্ত তারা এদতাটাই সি� তয, আজ মুসলিম হয়েও 
আমরা আমায়ের রব্ব আল্াহ প্রেত্ত জীবন-লবধান 
কুরআন এবং শলরোহ মানয়ে চাইনা, লিনু্ জাহান্ায়মর 
ইন্ধন িায়েরয়ের উদ্ালবে জীবন-লবধান ডেয়মায়রেলস 
মানয়ে রালজ! কবী অদু্ত! এভাদি কাদিররা বতদ� বতদ� 
আমাদের বিশ্াস, ঈমান এিং আবকোহ'তক পবরিত্যন 
কদর বেদত তপদরদছ, অথচ আমরা তিখির! এমনবক 
আমরা জাবনই না তয, আমাদের বিশ্াস েূবিত হদে 
তেদছ! বরিবটশ পা�্যাদমদ্ট এক এমবপ কুরআন হাদত 

বনদে িদ�বছদ�া "যেলেন মুসলিমরা এই 
বইয়ের সায়ে যকু্ত োিয়ব েেলেন 

োয়ের শাসন িরার িো 
ভুয়ি যাও"।

আ জ 
তারা 

আমাদেরদক 
কুরআন তথদক 

বি বছিন্ন করদত সি� 
হদেদছ! আপবন বনদজদক প্রশ্ন কদর 
তেখনু আপনার ি্যবতিেত, সামাবজক এিং রাষ্টবীে 
জবীিদন কুরআদনর ম�ূ্যােন এিং অনুশবী�ন কতটুকু? 
অথচ আল্াহ্  িদ�দছন, এই কুরআন আমাদের জন্য 
পথপ্রেশ্যক। বরিবটশ এমবপ বক বিক িদ�বন? কুরআন 
তথদক বিবছিন্ন কদর োও, ততামরা তাদের শাসন 
করদত পারদি। আজ আমাদের শাসন করার প্রদোজন 
হেনা, আমরা বনদজরাই তাদের তো�াম তসদজ িদস 
আবছ। শুধ ু তাই নে, আমরা আজ তাদের তেো 
জবীিন বিধান "তেদমাদক্বসর" একবনষ্ঠ সাধক, রক্ষক 
বহসাদি েি্যদিাধ কবর এিং, আল্াহর তেো জবীিন 
বিধান ইসা�াবম শবরোহ এর ি্যাপাদর �জ্া তিাধ 

করি, এমনরক যািা এই শরিয়াহি পক্ষে অবস্ান কক্ি 
তাক্েি রবরুক্ধে যধুে শুরু কক্ি দেই! 

দেখুন আল্লাহ্  কী বলছেন:

 َوَلن تـَْرَضٰى َعنَك اْليـَُهوُد َوَل النََّصاَرٰى َحتَّٰ تـَتَِّبَع ِملَّتـَُهْم
 ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّ ُهَو اْلَُدٰى َولَِئِن اتَـّبـَْعَت َأْهَواَءُهم بـَْعَد
الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّ ِمن َوِلٍّ َوَل َنِصرٍي

﴿البقرة: ١٢٠﴾
"ইহুেী নাসািািা দতামাি প্ররত সনু্ষ্ট হক্বনা দয পয্যন্ 
না তুরম তাক্েি ধক্ম্যি আেশ্য গ্রহণ কি। বল, আল্াহি 
দেখাক্না পথই প্রকৃত সুপথ এবং তুরম জ্ান আসাি 
পক্িও যরে তাক্েি ইচ্া অনুযায়ী চল, তাহক্ল দতামাি 
জন্য আল্াহি দ্াধ হক্ত িষো কিাি মত দকান 

অরিিাবক ও সাহায্যকািী থাকক্বনা"
(সুরা বাকারাহঃ ১২০)

আল্লাহ্  বছলন:

اْلُمْؤِمِننَي ُدوِن  ِمن  َأْولَِياَء  اْلَكاِفرِيَن  يـَتَِّخُذوَن   الَِّذيَن 
فَِإنَّ اْلِعزََّة  ِعنَدُهُم   أَيـَبـْتـَُغوَن 

يًعا  اْلِعزََّة لِلَِّ جَِ
﴿النساء: ١٣٩﴾

"যািা মরুমনক্েি দেক্ে 
কারিিক্েিক্ক বনু্রূক্প 

গ্রহণ কক্ি তািা রক তাক্েি 
রনকট ইজ্জত চায়? ইজ্জক্তি 
সবরকেুই আল্াহি অরধকাক্ি"

(সুরা আন-ননসা: ১৩৯)

আজ আমিা কুিআন এবং সুন্াহ দথক্ক সরহহ 
এবং রবশুধে দ্ীন রশখক্ত চাইনা, বিং তাক্েি 

দথক্ক ইসলাম রশখক্ত চাই যািা ইসলাক্মি প্রকাশ্য 
দুশমন! আজ আক্মরিকা আি তাি দমাল্া ব্্যাডরল দ�াষ্ী 
আি ি্যানড কক্প্যাক্িশন আমাক্েিক্ক ইসলাম দশখায়। 

তাদের সস ননফাদক ভরা ইসলাম আমাদের ননকট বড় 
নরিয়! সে ইসলাদম সকান নিহাে নাই, "আল ওয়ালা 
ওয়াল বারা" নাই, শনরয়াহ এর বাস্তবায়ন নাই, হারাম 
হালাল এর সকান সতায়াক্া নাই! ি্যানড কক্প্যাক্িশন 
তাক্েি রবস্ারিত �াইডলাইক্ন দেরখক্য় রেক্য়ক্ে 
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লকভনারব মডনাররট মসুললম বতলর কররত হরব, এবং 
একজন মডনাররট মসুললমরক অবশ্যই সডরমনারক্রলস, 
সসকুলনালরজম এসব আদরশ্শ লবশ্নাসী হরত হরব!5 

তনারদর এ কনারজ সব্শনাত্মক সহরিনালগতনা করর েনারক 
একদল সমনাল্না ব্্যনাডলল িনারনা তনারদর মলনব সিমন 
ইসলনাম পিন্দ করর সতমন ইসলনারমর কেনা বরল। 
তনারনা সনামনান্য দলনয়নালব স্নারে্শর লবলনমরয় আল্নাহর 
আয়নাতগুরলনারক সগনাপন করর সফরল, অে্শগুরলনা লবকৃত 
করর সদয়, সনাধনারণ মসুললরমর সনামরন প্রতনারণনা করর 
পলরবত্শন করর সদয় বিীরনর হুকুমগুরলনারক।

দলনয়নালব স্নারে্শর লবলনমরয় এই সমনাল্নারনা লনরজরদররক 
তনাগুরতর কনারি লবলক্র করর সদয়, আর তনাগুরতর খলুশ 
মরতনা ফনাতওয়না জনালর করর! তনারদর এই লবভ্রনালন্তমলূক 
কেনায় আজ মসুললম উম্নাহর লবশনাল এক অংশ আজ 
প্রতনালরত এবং লবপেগনামী!

তনারনা লজহনারদর মত সুস্পটি ফরজ হুকুমরক সংশয়পণূ্শ 
বনালনরয় সফরল! উম্তরক লজহনারদর ব্যনাপনারর 
লনরুৎসনালহত কররত েনারক, এমনলক অ্যনারমলরকনা আর 
তনার সগনালনাম সসৌলদ লমরল িখন ইরয়রমরন লনলব্শচনারর 
সবনাল্বং করর লনরীহ মসুললমরদর পনাইকনালর হনারর হত্যনা 
কররত েনারক তখন এমন লনল্শজ্জ জঘন্য কনাজরকও 
লজহনারদর মত পলবত্র আমরলর সনারে লমললরয় সদয়! 
সি আরমলরকনা আজ সনারনা দলনয়নায় মসুললম উম্নাহ'সক 
লনলব্শচনারর হত্যনা করর চরলরি, ইসলনারমর সবরচরয় বি 
দশমন, িরুগর হুবনাল এই আরমলরকনারক তনারনা হরক্র 
পরে িদু্ধকনারী লহরসরব আখ্যনালয়ত করর এবং তনারদর 
জন্য হনাত তুরল দয়না পি্শন্ত করর! অপরলদরক প্রকৃতপরক্ষ 
সিসব জনানবনাজ মজুনালহদ এই জলুরুমর লবরুরদ্ধ, অসহনায় 
ননারী পরুুে আর লশশুরদর জন্য জনাললমরদর লবরুরদ্ধ 
িদু্ধ করর তনারদররক বনালনরয় সদয় সটররনালরস্ট! কতই ননা 
লনকৃটি তনারনা! কতই ননা লনকৃটি তনারদর এই কনাজ! আর 
কতই ননা লনকৃটি তনারদর সশে পলরণলত! আল্াহ্  ওয়াো 
েকরকছন, মুনাল�েকের স্ান জাহান্াকমর সবকচকয় লনচু 
স্তকর!

5  Civil Democratic Islam - Partners, Resources, and 
Strategies, Cheryl Benard, RAND 2003 

এমলন করর তনারদরই উত্রসূলররদর মরধ্য সকউ আবনার 
লনারখনা আরলরমর(!) সনাক্ষর সংগ্রহ করর এবং মলনব 
সিমন পিন্দ করর সতমন ফনাতওয়না প্রদনান করর সনাধনারণ 
মসুললমরক লবভ্রনান্ত করর রনারখ। 

এখন সগিত প্রশ্ন হরত পনারর, দেন 
আমার এই েথাকে আপলন সত্য লহকসকব দমকন 
দনকবন? এ ব্যনাপনারর সবরচরয় সরল উত্র এটনাই সি -
তারা দয ইসিাম রেচার েকর, তারা ইসিাকমর ব্যাপাকর 
দয ব্যাখ্যা লেকয় থাকে এসব ব্যাখ্যা এবং �াতওয়ার 
উপকর যলে োক�ররা খলুশ হয় তকব তা দোন রেম 
লচন্তা েরা ছাড়াই বালতি। োরণ, যা োক�রকের 
পছদে তা েখনই আল্াহর পছদে হকত পাকরনা! 
োরণ আল্াহ বকিই লেকয়কছন, তারা (োল�ররা) চায় 
দতামরাও তাকের মত োল�র হকয় যাও। আর আল্াহ্  
চান আমরা আল্াহর সামকন মুসলিমুন হকয় থালে।

এখন লসদ্ধনান্ত সনয়নার ভনার আপননার উপররই সিরি 
লদলনাম। ইসিাম এবং এর দয দোন হুকুকমর ব্যাপাকর 
আপলন দয ব্যাখ্যা গ্হণ েকরকছন তা যলে োক�রকের 
সনু্তটি েকর তকব তা দোন রেশ্ন ব্যলতকরকেই বালতি। 
সমনাল্না ব্্যনাডলল লকংবনা মফুলত ফুলনান এর জনালর করনা 
সকনান ফনাতওয়না িলদ তনাগুরতর গনারয় জ্বনালনা ননা ধলররয় 
সদয়, তনার জলুরুমর মসনদ এবং লসরস্টরমর জন্য 
হুমলক ননা হয় বরং তনা িলদ তনাগুরতর সনু্তলটির কনারণ 
হরয় েনারক তরব সকনান প্রশ্ন িনািনাই সসই মফুলত 
ফুলনারনর ফনাতওয়না বনালতল! কনারণ, আল্নাহ্  বরলরিন- 
যারা োল�র তারা যদু্ েকর তাগুকতর পকষি। এমন 
অবস্নায় এমন সিরকনারননা ত্বে, ব্যনাখ্যনা, ফনাতওয়না িনা 
তনাগুতরক খলুশ করর তনা লকভনারব মলুমনরদর জন্য 
পনালনরিনাগ্য হরত পনারর! সিখনারন আল্নাহ্  মলুমনরদর 
লসফনাত বণ্শননা করর বলরিনঃ 
 َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َمن يـَْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف يَِْت
َعَلى َأِعزٍَّة  اْلُمْؤِمِننَي  َعَلى  َأِذلٍَّة  َويُِبُّونَُه  ِبَقْوٍم يُِبُـُّهْم   ُ  اللَّ
َلِئٍم َلْوَمَة  َيَاُفوَن  َوَل  َسِبيِل اللَِّ  ُيَاِهُدوَن ِف   اْلَكاِفرِيَن 

ُ َواِسٌع َعِليٌم ِلَك َفْضُل اللَِّ يـُْؤتِيِه َمن َيَشاُء َواللَّ ذَٰ
﴿املائدة: ٥٤﴾
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"সহ মলুমনগণ, সতনামনারদর মরধ্য সি স্ীয় ধম্শ সেরক লফরর 
িনারব, অলচরর আল্নাহ এমন সম্প্রদনায় সলৃটি কররবন, 
িনারদররক লতলন ভনালবনাসরবন এবং তনারনা তনাঁরক 
ভনালবনাসরব। তনারনা মসুলমনানরদর প্রলত লবনয়-নম্র হরব 
এবং কনারফররদর প্রলত করঠনার হরব। তনারনা আল্নাহর পরে 
সজহনাদ কররব এবং সকনান লতরস্নারকনারীর লতরস্নারর 
ভীত হরব ননা। এলট আল্নাহর অনুগ্রহ-লতলন িনারক ইচ্না 
দনান কররন। আল্নাহ প্রনাচুি্শ দনানকনারী, মহনাজ্নানী"।

(সুরা মাকয়োহঃ ৫৪)

আর সি কেনালট ননা বলরলই নয় তনা হরচ্, বত্শমনান 
সমরয় লজহনারদর পরে সবরচরয় বি বনাধনার ননাম এই 
সমনাল্না ব্্যনাডলল লকংবনা মফুলত ফুলনান, িনারদর একমনাত্র 
কনাজ হরচ্ তনাগুরতর মনমত ইসলনাম উপস্নাপন করনা। 
উম্নাহ'র িবুকরদর লনল্রিয় করর সদয়না, সিন এই িবুকরনা 
সকনান একলদন লজহনারদর সংস্পরশ্শ এরস এই তনাগুত 
এবং তনার লসরস্টরমর জন্য হুমলক ননা হরত পনারর!  

এই সমনাল্না ব্্যনাডললরদর লনরয় তনাগুত সরকনার লবশুদ্ধ 
আলকদনাহ মনানহনারজ লবশ্নাসী মলুমনরদর "দব্ইন ওয়াশড" 
অ্যনাখ্যনা লদরয় লনরজরদর মনগিনা ইসলনারমর লশক্ষনা লদরয় 
েনারক। তনারপর এই মনুনালফরকর দল সসই ভ্রনালন্তর 
লশক্ষনা লদরত েনারক িনা তনারদর মলনরবর মন রক্ষনা করর! 
আর এভনারব আমনারদর গনাফললত-উদনাসীনতনার সুরিনাগ 
লনরয় তনারনা আমনারদর লবশুদ্ধ ইসলনাম সেরক বহু দূরর 
লনরয় চরল িনায়। এভনারবই আমনারদর রর্রে রর্রে ঢুরক 
িনায় সডরমনারক্রলসর মত লশরলক ব্যবস্না এবং আল্নাহর 
লবধনান, ইসলনামী শলরয়নাহ আমনারদর লচন্তনা সচতননা সেরক 
লবলপু্ত হয়!

আল্াহ্  িকিন:

ِف َوُهَو  ِمْنُه  يـُْقَبَل  فـََلن  ِديًنا  ْسَلِم  اْلِ َغيـَْر  يـَبـَْتِغ   َوَمن 
ُ قـَْوًما َكَفُروا  اْلِخَرِة ِمَن اْلَاِسرِيَن  َكْيَف يـَْهِدي اللَّ
اْلَبيَِّناُت َوَجاَءُهُم  َحقٌّ  الرَُّسوَل  َأنَّ  َوَشِهُدوا  ِإميَاِنِْم   بـَْعَد 
ُ َل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي  ُأولَِٰئَك َجَزاُؤُهْم َأنَّ  َواللَّ

َعَلْيِهْم َلْعَنَة اللَِّ َواْلَمَلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَِعنَي
﴿آل عمران: ٨٥-٨٧﴾

"আর সি ব্যলতি ইসলনাম ব্যতীত অন্য সকনান বিীন গ্রহণ 
কররত চনাইরব কক্ষরননা তনার সসই বিীন কবলু করনা হরবননা 
এবং আরখরনারত সস ক্ষলতগ্রস্তরদর অন্তভু্শতি হরব। 
আল্নাহ কীরূরপ সসই সম্প্রদনায়রক সুপে সদখনারবন িনারনা 
ঈমনান আননার পর, এবং রনাসুলরক সত্য বরল স্ীকনার 
করনার পর এবং তনারদর লনকট সুস্পটি দলীল আসনার 
পর কুফুলর করর? বস্তুত আল্নাহ্  িনাললম কওমরক পে 
সদখনান ননা। এরনাই তনারনা িনারদর প্রলতফল এই সি, 
তনারদর প্রলত আল্নাহর, সফররশতনারদর এবং সমদুয় 

মনানরবর অলভসপেনাত।"
(সুরা আি-ইমরানঃ ৮৫-৮৭)
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"আলম সব্শশলতিমনান আল্নাহর ননারম সরেদ্ধলচরত্ শপে 
কলররতলি সি, আলম গণপ্রজনাতন্ত্রী বনাংলনারদশ এবং 
রনাষ্টপলতর প্রলত অেৃলত্রম লবশ্বস্ততা ও আনুগত্য সপনােণ 
কলরব" - এলট হরচ্ বনাংলনারদশ সসননাবনালহনীর অরনক 
ল্বনা শপরের একলট লনাইন। সব্শশলতিমনান আল্নাহর 
ননারম শপে করনা হরচ্ এবং শপরের লবেয়বস্তু হল, 
সডরমনারক্রলস ননামক এক লশরলক ব্যবস্নায় পলরচনাললত, 
ধম্শলনররপক্ষতনারক মলূনীলত লহসনারব গ্রহণ করনা,  
জনগণরক কলেতভনারব সকল ক্ষমতনার উৎস লহরসরব 
সদখনারননা একলট সদশ, তনার সংলবধনান এবং তনার 
রনাষ্টপলতর প্রলত অকৃলত্রম লবশ্স্ততনা ও আনুগত্য সপনােণ 
করনা! সহজ কেনায় - আলম আল্াহর নাকম শপথ 
েকর বিলছ, আলম লশরে এবং কু�র এর লভলতিকত 
পলরচালিত এেলট সংলবধান, দেশ এবং তার রাষ্ট্রপলতর 
রেলত অেৃলত্রম লবশ্বস্ততা ও আনুগত্য দপাষণ েরব! 
সুবহনাননাল্নাহ্ ! িখন লশরক করনা হয়, তখন লশরক এর 
পনাপ এবং আল্নাহর কনারি এর জঘন্যতনার ভরয় আসমনান 
এবং জলমন েরের করর কনাঁপরত েনারক। অেচ আপননার 
সসননাবনালহনী আপননারক সব্শপ্রেম সসই মহনান আল্নাহর 
ননারম লশরক এর ধনারক, বনাহক এবং রক্ষক লহরসরব 
অকৃলত্রম সগনালনামী করনার শপে করনারচ্!

আল্নাহ আমনারদর কনারি তনাঁর বিীন এবং তনাঁর রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
এর প্রলত অকৃলত্রম লবশ্স্ততনা এবং আনুগত্য সচরয়রিন, 
তনার বদরল আপলন আজ কনার কনারি সসই অকৃলত্রম 
লবশ্স্ততনা এবং আনুগত্য'র প্রলতশ্রুলত লদরচ্ন! আমরনা 
আল্নাহর বনান্দনা হরয় আল্নাহর কনারি অকৃলত্রম লবশ্স্ততনা 
এবং আনুগত্য প্রদশ্শন কররত রনালজ ননা, বরং আল্নাহর 
জলমন সমরূহর মরধ্য সেরক তুচ্ এক টুকরনা ভূখরণ্ডর 
প্রলত, আল্নাহ্  লবররনাধী কুফর এবং লশরলক মতবনারদর 
প্রলত এবং আল্নাহর সটৃি মনাখলরুকর মধ্য সেরক তুচ্ 
এক মনাখলকু, সি লকননা মরর িনায়, মরর সগরল পরচগরল 
মনালটর সনারে লমরশ িনায়, সসই মনাখলরুকর প্রলত অকৃলত্রম 

লবশ্স্ততনা এবং আনুগত্য'র প্রলতশ্রুলত লদলচ্! অথচ 
আি হাইয়্ুযি োইয়্ুযম, আহাদুন সামাে, আল্ালজ 
িাম ইয়ালিে ওয়ািাম ইউিাে, ওয়ািাম ইয়াকুল্াহু 
কু�ুওয়ান আহাে, রব্াস সামাওয়ালত ওয়াি আরে, 
ওয়া রব্াি আরশ'ইি আ'লজম, মালিলে ইয়াওলমদ্ীন, 
জুি কুউওয়ালতি মালতন, লিল্ালহ মুিকুস সামাওয়ালত 
ওয়াি আরে - আল্াহ সুবহানাহু ওতায়ািা এর 
সামকন আমরা এই অেৃলত্রম লবশ্বস্ততা এবং আনুগত্য'র 
রেলতশ্রুলত দেইনা! 

আল্াহ্  আরও িকিন:
َوَلَقْد اْلَاِهُلوَن   أَيُـَّها  َأْعُبُد  َتُْمُروِنّ  اللَِّ  َأفـََغيـَْر   ُقْل 
 ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإَل الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ

َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْلَاِسرِيَن
﴿الزمر: ٦٥-٦٤﴾

"বল ওরহ অজ্রনা! সতনামরনা লক আমনারক আল্নাহ্  িনািনা 
অরন্যর ইবনাদত করনার আরদশ করি? লকনু্ত সতনামনার 
কনারি আর সতনামনারদর পবূ্শবত্শীরদর কনারি ওয়নাহী করনা 
হরয়রি সি, তুলম িলদ (আল্নাহর সনারে) শরীক সনাব্যস্ত 
কর তনাহরল সতনামনার কম্শ অবশ্য অবশ্যই লনষ্ফল হরয় 
িনারব আর তুলম অবশ্য অবশ্যই ক্ষলতগ্রস্তরদর অন্তভু্শতি 

হরব।"
(সুরা যমুারঃ ৬৪-৬৫)

আল্লাহর সেনলাবলাহহনী
বনাম

বলাংললাদেশ সেনলাবলাহহনী

আভম আল্াহে নারম শপথ 
করে িলভে, আভম ভশেক এিং 
কধু েে এে ভিভত্তরত পভেিাভলত 
একটি সংভিধান, খদশ এিং তাে 
োষ্ট্রপভতে প্রভত অকৃভরিম ভিশ্বস্ততা 
ও আনধুগত্য খপােে কেি 

!
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এমন সসননাবনালহনীর বসলনক হরত সপরর আপলন কতই 
ননা গব্শ কররন! গলব্শত বসলনক! কতই ননা রং চলিরয় 
িবুকরদর সনামরন উপস্নাপন করনা হয় এই জীবরনর 
কেনা! মাস দশকষ যলে দরশন না আসকতা আর যলে 
স্যািালর জমা না হত তাহকি েয়জন এই অেৃলত্রম 
লবশ্বস্ততা এবং আনুগত্য'র রেলতশ্রুলতর উপকর অটি 
থােকত রালজ থােকব, দসটা দেখার আমার খবু শখ!

মনাস সশরে লকিু টনাকনা, ইউলনফরম্শর গ্্যনামনার, সুন্দরী স্ত্রী, 
এললট ক্নারসর তকমনা, লবলনাসবহুল অ্যনাপনাট্শরমনট, এবং 
তেনাকলেত একটনা লনলচিত জীবরনর সলনারভ আমরনা 
লবলক্র হরয় িনাই। তনাগুরতর সসননাবনালহনীরত সিনাগ লদরত 
পনাররল আমরনা লনরজরদর ধন্য মরন কলর অেচ আল্নাহর 
সসননাবনালহনীরত সিনাগ লদরত লজ্জনা সবনাধ কলর!

চিনু দেকখ দনয়া যাে আল্াহর দসনাবালহনীকত আপলন 
েী েী দপকত পাকরন!

আপলন তাগুকতর িালহনবীকত যিতন পান, ধকর লনিাম 
কক�ক িক্ টাকা। আর আল্াহ্  আপনাকক কবী অোর 
করকেন জাকনন? সরাসলর জান্নাত। আলম আপলন মধুকখ 
মধুকখ কতই না িলি, আল্াহ্  আপলন আমাকদর জান্নাত 
লদক� যদন, লকন্তু লনকজকক একিার সত্য প্রশ্ন করা 
দরকার, সলত্য আলম জান্নাত কতটধু কধু  চাই? জান্নাকতর 
ি্যাপাকর আমার আগ্রহ কতটধু কধু ? জান্নাকতর মূি্য আলম 
কতটধু কধু  িধু লি? আমার িাস্তিতা� জান্নাকতর উপলস্লত 

কতটধু কধু ? আলম আপলন কক�ক িক্ টাকার জন্য জান 
িালজ লদক� যদই ো লকনা এই দধু লন�ার সামান্য লকেধু 
সমক�র লিষ�, অথচ জান্নাকতর মত িহুগুে উত্তম লকেধু 
উকপলক্ত রক� ো�, ভ্রুকক্পই কলর না।  
মহান আল্াহ্  সরাসলর আমাকদরকক যসই জান্নাকতর 
অোর লদকছিন যেখাকন লচরকাি থাকা োকি: 

 لَِٰكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بَِْمَوالِِْم َوأَنُفِسِهْم
 َوُأولَِٰئَك َلُُم اْلَيـَْراُت َوُأولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  َأَعدَّ
ِلَك ُ َلُْم َجنَّاٍت َتِْري ِمن َتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ذَٰ  اللَّ

اْلَفْوُز اْلَعِظيُم
﴿التوبة: ٨٨-٨٩﴾

"লকনু্ত রনাসুল আর তনাঁর সনারে িনারনা ঈমনান এরনরি তনারনা 
তনারদর মনাল লদরয় এবং জনান লদরয় লজহনাদ করর। 
িনাবতীয় কল্যনাণ সতনা তনারদর জন্যই। সফলকনাম সতনা 

তনারনাই। আল্নাহ্  তনারদর জন্য জনান্নাত প্রস্তুত করর 
সররখরিন, িনার তলরদরশ েণ্শনাধনারনা প্রবনালহত, িনারত 
তনারনা লচরকনাল েনাকরব। এটনাই হল লবরনাট সফলতনা"

(সুরা তাওবাহঃ ৮৮-৮৯)

আল্াহ্  িকিন:

َلُُم َوَأْمَواَلُم بَِنَّ  أَنُفَسُهْم  اْلُمْؤِمِننَي  ِمَن  اْشتـََرٰى   ِإنَّ اللََّ 
 اْلَنََّة يـَُقاتُِلوَن ِف َسِبيِل اللَِّ فـَيـَْقتـُُلوَن َويـُْقتـَُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه
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جِنيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفٰ ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّ  َحقًّا ِف التَـّْورَاِة َواْلِ
ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم فَاْستـَْبِشُروا بِبـَْيِعُكُم الَِّذي َبيـَْعُتم ِبِه َوذَٰ

﴿التوبة: ١١١﴾
"লনচিয়ই আল্নাহ্  মলুমনরদর সেরক জনান্নারতর লবলনমরয় 
তনারদর জনান আর মনাল লকরন লনরয়রিন। তনারনা আল্নাহর 
পরে লকতনাল করর। অতঃপর (দশমনরদর) হত্যনা করর 
এবং লনরজরনাও (লনহত) হয়। এ ওয়নাদনা তনাঁর উপরর 
অবশ্যই পনালনীয় িনা (ললরখ সদয়না) আরি তনাওরনাত, 
ইলঞ্জল এবং কুরআরন। আল্নাহর সচরয় আর সক সবলশ 
ওয়নাদনা পনালনকনারী? কনারজই সতনামরনা (আল্নাহর সনারে) 
সি সবচনারকননা সপেন্ কররি তনাঁর জন্য আনলন্দত হও, 

আর এটনাই মহনান সফলতনা"
(সুরা তাওবাহঃ ১১১)

মনাস সশরে লকিু টনাকনার কনারি আমরনা লনঃসরন্দরহ 
লবলক্র হরয় িনাই, লকনু্ত জনান্নারতর কনারি লবলক্র হই ননা! 
আল্নাহর পক্ষ সেরক সরনাসলর জনান্নাত বননাম মনাস সশরে 
লকিু টনাকনা, এ দইরয়র মরধ্য সেরক আমরনা সশে পি্শন্ত 
অস্নায়ী দলনয়নার লকিু টনাকনাই সবরি সনই! আল্নাহ্  লনরজ 
তনাঁর সসননাবনালহনীরত আমনারক আপননারক আহবনান 
কররিন এবং লবলনমরয় আল্নাহ্  আর অন্য লকিুই 
রনারখনলন সরনাসলর জনান্নাত িনািনা! শুধ ুতনাই নয়, একটু 
মরননারিনাগসহ লক্ষ্য করুন, আল্নাহ্  আররনা কী বলরিন? 
আল্নাহ্  বলরিন - এটাই মহান স�িতা! আল্নাহ্  িখন 
সকনান কনারজর ব্যনাপনারর বরল সদন এটনাই হরচ্ মহনান 
সফলতনা তখন সসই কনারজর মি্শনাদনা সকমন হরত পনারর! 
আসরল আমনারদর জন্য এগুরলনা অনুধনাবন হয়ত সবশ 
কলঠন হরয় িনায়, কনারণ সশে করব আমরনা জনান্নাত লনরয় 
সভরবলি, আল্নাহ রব্লু ইজ্জনাহ এবং তনাঁর সম্নান লনরয় 
সভরবলি! তনাগুত সরকনাররর কনাি সেরক সকনান পদক 
সপরল আমরনা লনরজরদররক ধন্য মরন কলর, অেচ িখন 
আল্নাহ্  সরনাসলর সনাক্ষ্য লদরয় লদরলন - "এটাই হকচ্ 
স�িতা" তখন সসটনা আমনারদর উপরর সকনান প্রভনাবই 
সফরল ননা! 

িনা বললিলনাম - আপননার সসননাবনালহনী আপননারক লদরত 
পনারর সনামনান্য লকিু টনাকনা আর আল্নাহ আপননার জন্য 

সরনাসলর জনান্নারতর ওয়নাদনা করররিন। সবশ, সতনা প্রশ্ন 
করনা িনাক - সকনানলট সবলশ উত্ম? জনান্নাত ননালক তুচ্ 
লকিু স্যনালনালর! 

আপননার সসননাবনালহনী আপননারক হয়ত জললসঁলি 
আবনাসরন ৫ কনাঠনা জলম লদরব তনারত আপলন লমশন 
সেরক আননা টনাকনা লদরয় অত্যনাধলুনক ফ্্যনাট বনাননারবন। 
ধরর লনলনাম দলনয়নার সবরচরয় লবলনাসবহুল আবনাসন 
হরব সসলট। সবশ, সতনা প্রশ্ন করনা িনাক, সকনানলট সবলশ 
উত্ম? আপননার সসই প্লট বনা ফ্্যনাট ননালক জনান্নারতর 
প্রনাসনাদ?

সসননাবনালহনীর ইউলনফম্শ গ্্যনামনার আর তেনাকলেত 
এললট লনাইফস্টনাইরলর বনাজনার দর অনুিনায়ী একজন 
সুন্দরী স্ত্রীও হয়ত সপরয় িনারবন আপলন, পদ্শনা িনার 
কনারি ব্যনাকরডরটড লকিু। সবশ, সতনা প্রশ্ন করনা িনাক- 
সকনানটনা সবলশ উত্ম? আপননার এ ঠুনরকনা আলভজনারত্যর 
সমনাহওয়নালনা স্ত্রী ননালক জনান্নারতর রমণীরদর মধ্য সেরক 
হুর আল-আঈন? একজন নয়, দশজন নয়, বরং ৭২ 
জন! িনারদর সসৌন্দরি্শর প্রশংসনা আল্নাহ লনরজ করররিন! 
রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) বরলন, জনান্নালত রমণীরদর সকউ একজন 
দলনয়নায় উঁলক লদরল দলনয়নার সমস্ত পরুুে পনাগল হরয় 
সিত, তনারদর রুমনাল দলনয়না এবং এর মরধ্য িনা আরি 
তনার সবলকিু অরপক্ষনা উত্ম! আপলন হয়ত লবরয় করনার 
ইচ্না রনারখন সচনাখ ধনাঁধনারননা সকনান কনরভনশন সসনটনারর, 
সসননাকুঞ্জ বনা মনালরঞ্চ লকংবনা হরত পনারর আর সি সকনান 
সকনােনাও। অপরলদরক আল্নাহর সসননাবনালহনীর বসন্যরদর 
ব্যনাপনারর আল্নাহ্  বলরিন:

َوُعُيوٍن  َجنَّاٍت  ِف  َأِمنٍي   َمَقاٍم  ِف  اْلُمتَِّقنَي   ِإنَّ 
ِلَك  َكذَٰ مُّتـََقابِِلنَي  َوِإْستـَبـَْرٍق  ُسنُدٍس  ِمن   يـَْلَبُسوَن 

َوَزوَّْجَناُهم ِبُوٍر ِعنٍي
﴿الدخان: ٥١-٥٤﴾

"লনচিয়ই মতু্নাকীরনা েনাকরব লনরনাপদ স্নারন, বনাগনান আর 
েরননার মনারে। তনারনা পলরধনান কররব পনাতলনা ও পরুু 
সরশমী কনাপি, আর বসরব মরুখনামলুখ হরয়। এ রকমই 
হরব, আর তনারদর লবরয় লদরয় সদব ডনাগর ডনাগর, সুন্দর 

উজ্জ্বল সচনাখওয়নালনা হুররদর সনারে"
(সুরা দুখানঃ ৫১-৫৪)
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আল্নাহ্  সুবহনাননাহু ওয়না তনা'আলনা জনান্নারতর সসটআরপ 
আপননার লবরয়র ব্যবস্না করর লদরবন হুর আল-আঈন 
এর সনারে!    

আপননার সসননাবনালহনী আপননার মতুৃ্যর পরর "শহীদ" 
উপনালধ সদয়। আচ্না, শহীদ শব্দ এবং শহীদ এর 
মি্শনাদনা সদয়নার অলধকনার লক আপননার সসননাবনালহনী 
লকংবনা আপননার সজননাররল লকংবনা আপননার রনাষ্টপলতর 
হনারত? অবশ্যই ননা। আলম লনলচিত জনালন, আপলনও 
আমনার সনারে এ ব্যনাপনারর একমত হরবন। তনাহরল প্রশ্ন - 
আপননার শনাহনাদরতর এই পরুস্নারটনা আসরল সক লদরব? 
লনচিয়ই দলনয়নালব সক্রস্ট, সমরডল, পদক তনাগুতই 
আপননার হনারত তুরল লদরব, লকনু্ত শনাহনাদনাত এর মি্শনাদনা 
এবং সসই পরুস্নার কনার লজম্নায়? সভরব সদরখরিন 
লক? আপলন আপননার লনরজর জীবন লবললরয় লদরচ্ন 
লকংবনা সদয়নার ইচ্না রনারখন এবং আশনা সপনােণ কররন 
সি আপলন শহীদ হরয় িনারবন, লকনু্ত সি প্রশ্নলট কখরননাই 
করনা হলননা তনা হরচ্ আপননার শনাহনাদরতর পরুস্নার সক 
লদরব? স্মরণ কলররয় লদলচ্ আপলন আল্নাহর ননারম শপে 
করররিন সি আপননার অকৃলত্রম লবশ্স্ততনা ও আনুগত্য 
একলট লশরক এবং কুফুলর লসরস্টরমর প্রলত, রনাষ্টপলতর 
প্রলত, আল্নাহর প্রলত নয়! আপলন প্রশ্ন কররত পনাররন, 
আলম লেভাকব জালন, আল্াহর রেলত নয়? আলম এভনারব 
জনালন সি, আল্নাহ্  বরলন:

 الَِّذيَن آَمُنوا يـَُقاتُِلوَن ِف َسِبيِل اللَِّ َوالَِّذيَن َكَفُروا يـَُقاتُِلوَن
ِف َسِبيِل الطَّاُغوِت
﴿النساء: ٧٦﴾

"িনারনা ঈমনানদনার তনারনা সতনা িদু্ধ করর আল্নাহর পরে 
আর িনারনা কনারফর তনারনা লিনাই করর তনাগুরতর পরক্ষ।"

(সুরা লনসা: ৭৬)

আপলন হয় তনাগুরতর অনুগত, ননা হয় আল্নাহর অনুগত, 
কনারণ দলট কখনই এক সনারে হরত পনারর ননা। 

আল্নাহর রনাস্তনায় িনারনা লজহনাদ করর, আর লনহত হয় 
তনারদর ব্যনাপনারর আল্নাহ্  বরলন:

 َوَل َتَْسَبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل اللَِّ َأْمَواًت َبْل َأْحَياٌء ِعنَد
َرِبِّْم يـُْرزَُقوَن

﴿آل عمران: ١٦٩﴾
"িনারনা আল্নাহর রনাস্তনায় লনহত হয় তনারদররক তুলম কখনও 
মতৃ মরন কররনাননা, বরং তনারনা লনরজরদর পনালনকত্শনার 

লনকট জীলবত ও লরলজক প্রনাপ্ত"
(সুরা আকি-ইমরান ১৫৪)

একজন শহীরদর ররতির প্রেম সফনাটনা মনালটরত পিনার 
আরগ তনার সমস্ত গুননাহ মনাফ করর সদয়না হয়, কবরর 
তনারক সম্খুীন হরত হয়ননা সকনান প্ররশ্নর। একজন 
শহীদরক আল্নাহ লবননা লহরসরব জনান্নারত লদরবন (ঋণ 
ব্যতীত), একজন শহীদ লনজ পলরবনাররর ৭০ জরনর 
ব্যনাপনারর সুপনালরশ করর তনাঁরদররক লনরজর সনারে করর 
জনান্নারত লনরয় সিরত পনাররবন। একজন শহীরদর জন্য 
৭২ জন হুর আল-আঈন েনাকরব! হনাশররর ময়দনারন 
সবনাই িখন ৫০ হনাজনার বির ঠনায় দনাঁলিরয় েনাকরব, 
একজন শহীদ তখন জনান্নারতর সবজু পনালখ হরয় 
আল্নাহর আররশর লনরচ েুরল েনাকরব! 

আলম আপননারক প্রশ্ন কররত চনাই,  আপননার সসননাবনালহনী 
এগুরলনার মরধ্য সেরক সকনানটনা আপননারক সদয়নার সনামে্শ্য 
রনারখ? 

আর হ্নাঁ, এখন অবশ্যই সসই সহজ লকনু্ত অত্যন্ত 
গুরুত্বপণূ্শ প্রশ্নলট আপননার সনামরন উপস্নাপন করনা 
দরকনার, আপলন আসকি েী চান? 
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লনরজর সনারে সৎ হরয় লনরজরক লজরজ্স করুন সতনা, 
সকন আপলন এই পে সবরি লনরলন? লরলজক? হনাই 
স্যনালনালর, লবলনাসবহুল বনাসনা, সম্নান, এললট ক্নাস? 
তনাহরল আপলন লনরজরক এই প্রশ্নলটও করর সফলনু, 
সনারনা দলনয়নার সমস্ত লবলনালসতনার লবলনমরয় আপলন লক 
জনাহনান্নামরক গ্রহণ কররত রনালজ আরিন? কনারণ আপলন 
সতনা তনাগুরতর পক্ষ লনরয়, সিনাদ্ধনা জীবন সবরি লনরয়, 
আপননার সলৃটিকত্শনা আল্নাহর লবরুরদ্ধই িরুদ্ধ ললপ্ত হরলন!

লনরনাপত্না- ভনাবরিন আমনার সিরল সমরয়র কী হরব? 
ধরর লনলনাম এই দলনয়নাবী মনানদরণ্ড তনারদর সকরলই 
সফল হল, লকনু্ত তনারদর আলখরনারতর লবেয়টনা?

আপননারনা ব্যনাটল লসননালরও বতলর কররন সিন প্রকৃত 
িরুদ্ধর সময় একজন বসলনক আতলকেত ননা হরয় তনার 
কনাজ লঠক মত করর সিরত পনারর। লকনু্ত সব সচরয় ভয়নাবহ 
ব্যনাটল লসননালরও সি আল্নাহ আমনার আপননার জন্য বতলর 
করর সররখরিন তনা লক কখরননা নজরর এরনরিন?

'দসলেন আোশ লবেীণসে হকব, জলমন তার সব লেছু 
দবর েকর লেকব, তুলম দেখকব সাগরগুকিা আগুকন 
লবক্ালরত হকচ্, পাহাড়গুকিা পশকমর মত লবলষিপ্ত 
হকব, চাঁে তারা খকস খকস পড়কব, আসমান এবং জলমন 
থরথর েকর োপকত থােকব, গ্হ নষিত্র েষিচু্যত হকয় 
যাকব, দসলেন সবাই উেভ্ান্ত হকয় যাকব দযন তারা 
মাতাি লেনু্ত আসকি তারা মাতাি না। বরং আল্াহর 
আজাকবর ভয়াবহতায় তারা এমন হকয় যাকব।' 

সসলদন দলচিন্তনায় লনষ্নাপ লশশুর মনােনার চুল সনাদনা হরয় 
িনারব। এসব লকিুই অবধনালরত সত্য আমনার এবং 
আপননার জন্য। আপননার ব্যনাটল লসননালরওরত শুধ ুএক 

পনালট্শ কনাজ করর আররক পনালট্শ সনাইরড বরস েনারক, এই 
ব্যনাটল লসননালরওরত আলম, আপলন, আপননার কমনানডনার, 
লচফ লকংবনা আর িনারনা আরি, সবনাই সমনান (আল্নাহর 
পনাননাহ)। আপলন কুরআন খরুল সদখনু আলম সকনান লকিু 
বনালনরয় বললি লকননা! 

আপলন হয়ত বলরত পনাররন এগুরলনা সমটনাফলরক। 
আর িনাই সহনাক িখন আল্নাহ লকয়নামরতর বণ্শননা সদন 
তখন তনার এক সলরেনা দনাননাও সমটনাফলরক ননা, আল্নাহর 
ইজ্জরতর কসম। সকন? তনা জনানরত চনাইরল আপলন 
তনাফলসরগুরলনা একবনার হনারত সনন, পরি সদখনু। আলম 
এবং আপলন এই বনাস্তবতনা সমরন লনলনাম সি, আমনার 
এবং আপননার জন্য এই ব্যনাটল লসননালরও সরলড। 
অবধনালরতভনারবই তনা আসরি। এমতনাবস্নায় সসলদন 
আপননার সসননাবনালহনী আপননার লবন্দুমনাত্র উপকনারর 
আসরত পনাররব লক? আপননার সরলজরমনট, আপননার 
লডলভশন, আপননার লজলস্টকস আপননার কী উপকনারর 
আসরব সসলদন? িলদ ননা আরস, তনাহরল আজ কনার 
ভরসনায় আপলন লনরজরক আল্নাহর প্রলতপরক্ষর কনাতনারর 
দনাঁি করনারলন? সক আপননার অলভভনাবক? সক আপননার 
কমনানডনার? সক আপননার লচফ? সস িলদ হনালসননাই হয় 
লকংবনা রনাষ্টপলত হয়, তনাহরল আপলন লনলচিত েনারকন 
লকয়নামরতর লদন তনারনা আপননার সকনান উপকনারই কররত 
পনাররব ননা, বরং তনারনা লনরজরনাই সসলদন অলস্র েনাকরব 
তনারদর লহসনাব লদরত! 

এবার তাহকি দভকব দেখনু, আপলন লে 
আল্াহর সসন্য হকত চান নালে রাষ্ট্রপলতর লেংবা 
গণরেজাত্রেী বাংিাকেকশর সসন্য হকত চান?
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মনানুে ডনাতিনার হয়, ইলঞ্জলনয়নার হয়, 
লশক্ষক হয় লকংবনা অন্য লকিু। 
লকনু্ত সপশনাগত লদক লদরয়, 

শরীররর লদক লদরয়, মরনর লদক লদরয়, সনামনালজক লদক 
লদরয়, আপলন এখন একজন বসলনক। আর একবনার 
বসলনক সতনা আজীবনই বসলনক। তনাহরল আপলন লক 
আল্নাহর বসলনক হওয়নার সচরয় সকনান এক তনাগুত শলতির 
সপনােনা বসলনক হওয়নারক পিন্দ কররিন? আপননার জন্য 
আল্নাহর বসলনক হওয়না অরপক্ষনা অলধক সম্নারনর আর 
কী আরি! আপলন একজন আল্নাহর বসলনক হরবন। 
আপলন হরবন একজন মজুনালহদ!

এই সলখনার আররনা একলট কনারণ হরচ্, সমসনামলয়ক 
বনাস্তবতনা। অরনক কেনা খবু সংরক্ষরপ লকভনারব বলরত 
হয় আমনার জনাননা সনই। আলম ধরর লনলচ্, আপলন 
সমসনামলয়ক বনাস্তবতনার ব্যনাপনারর উদনাসীন নন। 
আপলন ভনারলনা করর তনালকরয় সদখনু সনারনা 
দলনয়না িরুদ্ধর জন্য প্রস্তুত 
হরচ্। এক লবশনাল 
িদু্ধ। আর রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
সসটনাই বরলরিন আি-
মািহামা।

আপলন তনালকরয় 

সদখনু আপননার পনারশর সদশ এক লবশনাল প্রস্তুলত লনরয় 
মনারঠ ননামরি। সবলদক লদরয় গ্রনাস কররি আমনারদর। 
শুধ ু আমনারদর ননা পরুরনা উপমহনারদশ জরুি ভনারত 
সনরমরি অখনড ভনারত প্রলতষ্ঠনার স্প্ন লনরয়। অতীরত 
কখরননা ভনাররতর সনামলরক ব্যয় এরতনা লবশনাল লিরলনাননা। 
বাংিাকেকশর লভতকর লহন্দুত্ববােীকের দনটওয়ােসে 
লেভাকব ছড়াকনা হকচ্, লেভাকব তারা রেশাসকনর 
রক্রে রক্রে ঢুকে পকড় রেশাসকন েতৃসেত্ব েরকছ দসটাও 
আপনার জানা। লহন্দুত্ববােীরা েী পলরেল্পনা লনকয় 
সামকন একগাকচ্ তা আজ পলরষ্ার। এমনলে বলুড় 
হালসনার ষিমতার উতিরালধোর লনকয় দশখ পলরবাকরর 
লভতকরর দ্ক্বের সমাধান আর ষিমতার ভাগাভালগর 
লহসাবও হকচ্ ভারকতর েথা মকতা। সমাধাকনর জন্য 
দুই পষিই লহন্দুত্ববােীকের োকছ আকরা দবলশ োসকত্বর 
রেলতশ্রুলত লেকচ্। এই খবরগুকিাও 

আমি কী করতে পামর 

?
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লনঃসকদেকহ আপনার োকন একসকছ। দসই সাকথ 
োশ্ীকর েী হকচ্, আসাকম েী হকচ্, এনআরলস আর 
নাগলরেত্ব সংকশাধন আইন লনকয় েী হকচ্, সব লেছু 
আপনার সামকন।

রাসুি (ملسو هيلع هللا ىلص) এর হালেকস অকনে আকগই লেনু্ত এ েথা 
চকি একসকছ, গাজওয়াতুি লহদে। 

িখন সখলনা শুরু হরব, তখন হয়ত খবু সবলশ সুরিনাগ 
েনাকরব ননা, আল্নাহু আ'লনাম। রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) বরলরিন 
লফতননা আসরব সঢউ এর মত। আরগর লফতনান, পররর 
লফতনান এর তুলননায় এরকবনারর নগণ্য মরন হরব।

আর সবলকিু বনাদ লদরয় - িলদ শুধ ুএই আয়নাতটনারক 
সনামরন রনালখ, 'যারা োল�র তারা যদু্ েকর তাগুকতর 
পকষি' সসটনাই আমনার এবং আপননার লশহলরত হবনার 
জন্য িরেটি নয় লক? আপলন বলরত পনাররন আলম কী 
কররত পনালর? আলম সতনা হুকুরমর সগনালনাম। আমনার 
পনারয় সতনা লশকল পরনারননা। আলম বলরবনা আপলন 
লনরজ আপননার পনারয় লশকল পরররিন, সকউ পরনায়লন। 
আপলন লনরজ আল্নাহর দনাস ননা হরয় তনাগুরতর দনাসত্ব 
সমরন লনরয়রিন। একলদন এই তনাগুরতর বনালহনীর 
সগনালনালম কররবন এটনা স্প্ন লহরসরব লনালন করররিন। 
তনাই এ লশকল আপননারকই খলুরত হরব। এটনা সতনা 
আপননারদরই কেনা - "যলে বকুে থাকো এটা দতামাকে 
েরকতই হকব তাহকি েকর দ�ি, োরণ আজ দহাে বা 
োি দহাে এটা দতামাকেই েরকত হকব"।

আলম কী কররত পনালর? এ প্ররশ্নর উত্র লহরসরব সকনান 
শট্শ ললস্ট সনই। তরব হ্নাঁ আলম আপননার সনারে লকিু 
করণীয় আরলনাচননা কররত পনালর ইনশনা আল্নাহ। 

তাগুতরক অস্বীকাে করে ভনরজে অতবীরতে জন্য 
তাওিা কো এিং ভনরজরক ভজহারদে কারজ শাভমল 
কো:

তনাগুতরক অস্ীকনার করনা িনািনা ঈমনান পণূ্শ হয় ননা। 
আল্নাহ্  স্পটি আরদশ করররিন তনাগুতরক অস্ীকনার 
কররত। আল্নাহ স্পটি আরদশ করররিন তনাগুরতর কনারি 
লবচনারপ্রনাে্শী ননা হরত। কনাললমনার প্রেম শত্শই হরচ্ লনা 

ইলনাহ, অে্শনাৎ অন্য সি সকনান ইলনাহরক অস্ীকনার করর 
সনয়না। কনারণ, আল্নাহ্  তনাঁর প্রলত লবশ্নারসর সনারে আর 
সকনান শরীক পিন্দ কররন ননা। তনাগুতরক অস্ীকনার করনা 
ঈমনারনর প্রেম শত্শ, এরপরর আল্নাহরক লবশ্নাস করনা। 
তনাগুতরক অস্ীকনার করনা ব্যতীত আল্নাহ্ রক স্ীকনার 
করর সনয়না অে্শহীন! এ অবস্না মক্নার কনারফররদর 
মত িনারনা বলত, আমরনা সতনা আল্নাহ্ রক স্ীকনার কলর 
লকনু্ত লনাত উিিনারকও স্ীকনার কলর। তনাই প্রেম কনাজ 
তনাগুতরক অস্ীকনার করনা। আমনারদর জন্য উদনাহরণ 
ররয়রি আমনারদর লপতনা ইবরনালহম আলনাইলহস সনালনাম 
এর মরধ্য। লতলন তৎকনালীন তনাগুতরদর অনুসনারীরদর 
বরললিরলন, 

 ِإنَّ بـَُرآُء ِمنُكْم َوِمَّا تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّ َكَفْرَن ِبُكْم َوَبَدا
بـَيـْنـََنا َوبـَيـَْنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبـَْغَضاُء

﴿املمتحنة: ٤﴾
"সতনামনারদর সনারে এবং সতনামরনা আল্নাহর পলরবরত্শ িনার 
ইবনাদত কর, তনার সনারে আমনারদর সকনান সপেক্শ সনই। 
আমরনা সতনামনারদর মনালন ননা। সতনামরনা এক আল্নাহর প্রলত 
লবশ্নাস স্নাপন ননা কররল সতনামনারদর মরধ্য ও আমনারদর 

মরধ্য লচরশত্রুতনা েনাকরব।"
(সুরা মমুতালহনাঃ ৪)

তনাগুতরক অস্ীকনার করনার পরর আমনারদর প্রেম কনাজ 
বিীরনর মরধ্য প্ররবশ করনা সিভনারব আল্নাহ্  পিন্দ কররন। 
আরগই বরল এরসলি বত্শমনারন উম্নাহ'র জন্য লজহনাদ 
ফররজ আইন। আলম আপলন সকউই তনা অস্ীকনার 
কররত পনালরননা। আর একজন বসলনক লহরসরবও 
আপননার জন্য এররচরয় মি্শনাদনার লবেয় আর কী হরত 
পনারর সি, আপলন তনাগুরতর সসননাবনালহনী পলরত্যনাগ 
করর আল্নাহ্ র সসননাবনালহনীরত সিনাগ লদরবন। আপলন 
সরনাসলর আল্নাহর বসলনক। আপননার স্যনালনালর, লরলজক 
আসরব সরনাসলর আল্নাহর পক্ষ সেরক, দলনয়নারতও 
এবং মতুৃ্যর পররও ইনশনাআল্নাহ। এই সসননাবনালহনীর 
কমনানডনার লিরলন মহুনাম্নাদ (ملسو هيلع هللا ىلص), এই সসননাবনালহনীর 
সরেষ্ঠ বসলনকরনা লিরলন, আব ু বকর, উমনার, উসমনান, 
আলী, হনামিনা, খনাললদ ইবনু ওয়নাললদ, তনালহনা ইবনু 
জবুনারয়র, কনা'কনা লবন আমর, আব ুদজনাননা রনালিয়নাল্নাহু 
আনহুম এবং আররনা কত! সুবহনানআল্নাহ্  আপলন হরবন 
তনাঁরদর উত্রসূরী ইনশনাআল্নাহ। 

আপলন লনরজরক লজহনারদর কনারজর সনারে সপেতৃি 
কররবন। কেনা এবং কনারজর পরূব্শ ইলম। তনাই এই 
লজহনারদর কনারজর জন্য আপননার ইলম দরকনার হরব। 
এর অে্শ এই নয় সি, আপলন ইলম এর জন্যই সব 
সময় সশে কররবন, বরং ইলম এবং লজহনাদ দলট একই 
সনারে সহনাবস্নান কররত হরব। 
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লজহাে পলরচালিত হয় দুলট রেধান লভলতির উপর ভর 
েকর। আনসার এবং মুজালহে/মুহালজর। আপলন 
লনকজর জন্য দোন এেলট লভলতি পছদে েকরন।

১। আনসাে:

আনসনাররনা হরচ্ন লজহনারদর ললঞ্চং প্যনাড। আনসনার 
ব্যতীত লজহনালদ কনাি্শক্রম প্রনায় অচল! তনাই আপলন 
লনরজরক একজন আনসনার লহরসরব বতলর কররত পনাররন। 
আপলন হরত পনাররন জনানবনাজ মজুনালহরদর আনসনার 
তেনা সনাহনাি্যকনারী। আনসনার বলরত কী বেুনায় এবং 
তনার বনাস্তবতনা কী তনা বেুনার জন্য আমরনা সীরনাহ পিরত 
পনালর। লকভনারব মলদননার আনসনারগণ বিীরনর লবজরয় 
ভূলমকনা পনালন কররলিরলন। সসখনান সেরকই আপলন 
গনাইডলনাইন পনারবন, ইনশনা আল্নাহ বেুরত পনাররবন 
আনসনার লহরসরব আপননার লজম্নাদনালর কী কী হরত পনারর। 

আল্নাহ্  লজহনারদর সনারে দলট শব্দ এক করররিন, 
"মনাল"এবং "ননাফস" সপেদ বিনারনা লজহনাদ এবং লনরজর 
জীবন বিনারনা লজহনাদ। সপেদ ব্যতীত লজহনাদ চলরত 
পনাররননা। আপননার জন্য িলদ এই মহূুরত্শ লনরজর জনান 
লদরয় লজহনাদ করনার সনামে্শ্য বনা সুরিনাগ ননা েনারক তরব 
আপলন মনাল লদরয় লজহনারদর কনারজ শরীক েনাকরত 
পনাররন। দমজর লনোি হাসান তাঁর জীবকনর এেটা 
পযসোকয় তাঁর দবতকনর রোয় ৭৫% সাোোহ েকর 
লেকতন।6

২। মধুহাভজে:

আপননার জন্য আররকলট করণীয় হরত পনারর লহজরত। 
আপলন লনরজরক একজন মহুনালজর লহরসরব প্রস্তুত 

6  2009 Fort Hood shooting, Major 
NIdal Hasan

কররত পনাররন। আপননার সমস্ত সুলবধনালদ, লশক্ষনা, সট্লনং, 
অলভজ্তনা, দক্ষতনা প্ররয়নাগ করর আপলন লজহনারদর 
ভূলমগুরলনা সিমন, সখনারনাসনান, শনাম, ইরয়রমন, কনালমির 
এসকল ময়দনারন লহজরত কররত পনাররন। লহজরত 
এমন এক আমল িনার প্রেম কদরমর সনারে সনারে অতীত 
জীবরনর সমস্ত গুননাহ আল্নাহ্  মনাফ করর সদন। সরকনারী 
পনাসরপনাট্শ েনাকনার কনাররণ, সনামলরক সদস্য হবনার কনাররণ 
আপলন লবরদশ ভ্রমরণ লবলভন্ সুলবধনা পনারবন িনা অন্য 
অরনরকই হয়ত পনারবননা। আপলন এগুরলনা ব্যনাবহনার 
কররন। জনালতসংঘ লমশরন েনাকনাকনালীন, লকংবনা লমশন 
চলনাকনালীন অবকনারশ আপলন লহজররতর প্ল্যনান কররত 
পনাররন। সকনান অলনবনাি্শ কনাররণ আপলন লনরজ িলদ 
লহজরত ননাও কররত পনাররন, লকনু্ত এ ব্যনাপনারর আপননার 
অলভজ্তনা এবং দক্ষতনা আরি। আপলন তনা কনারজ লনালগরয় 
লহজররতর জন্য গনাইডলনাইন প্রস্তুত কররত পনাররন এবং 
আপননার মত অন্য সকনান মজুনালহদ ভনাইরক লহজররতর 
জন্য উৎসনালহত কররত পনাররন। রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) বরলন, 

 وعن زَيِد بِن َخالٍد، أنَّ رُسوَل اللَِّ )ملسو هيلع هللا ىلص( قَال: َمْن جهََّز
 َغاِزًي ف سبيِل اللَِّ فـََقْد َغَزا، ومْن َخَلَف َغازًي ف َأْهِلِه

خَبرْي فـََقْد غَزا.
متفٌق عليِه

"সি সকনান মজুনালহদরক প্রস্তুত করর লদরলনা, সস লনরজই 
লজহনাদ কররলনা, আর সি ব্যলতি মজুনালহরদর পলরবনার 
সদখনারশনাননার উরদেরশ্য সপিরন সেরক সগরলনা সস সিন 

লনরজ লজহনাদ কররলনা"
(বখুালর ও মসুলিম)

৩। ওোন ম্যান আরমমি:

আপলন তনাগুরতর লভতরর সেরকই একজন ওয়নান ম্যনান 
আলম্শ লহরসরব কনাজ কররত পনাররন। আল্াহ্  চাইকি 
হয়ত এলটই হকব আপনার জন্য সবকচকয় সহজ এবং 
সবকচকয় োযসেের পথ। সবনার আরগ আপলন লনরজরক 
একজন মজুনালহদ লহরসরব প্রস্তুত করুন। একজন 
মজুনালহরদর প্রস্তুলত লহরসরব লকিু লবেয় অপলরহনাি্শ, 
তনারমরধ্য অন্যতম হরচ্ ইিম। ইলম ব্যতীত একজন 
মজুনালহরদর কনাি্শক্রম তনার লনরজর জন্য লবপদজনক 
হরত পনারর। এ ব্যনাপনারর প্রলসদ্ধ শনারয়খ, এবং মজুনালহদ 
কমনানডনার আব্দলু্নাহ আিিনাম রহ. বরললিরলন, একজন 
ডনাকনারতর কনারিও অস্ত্র েনারক, একজন মজুনালহরদর 
কনারিও অস্ত্র েনারক। একজন মজুনালহদ িলদ তনাঁর অরস্ত্রর 
ব্যনাবহনার শুধমুনাত্র আল্নাহর জন্য এবং আল্নাহর শলরয়নাহ 

অনুিনায়ী ননা করর তরব ডনাকনারতর রনাহনাজনালন আর 
মজুনালহরদর কনারজর মরধ্য সকনান পনাে্শক্য ননাই। 
তনাই সবনার আরগ আপননারক অন্তত বিীরনর 
লকিু সমৌললক লবেয় 
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জনানরত হরব। লজহাকের োকজর ব্যাপাকর ইিকমর 
জন্য আপনাকে রেলসদ্ মুজালহে শাকয়খগণ, হক্কপনথী 
লজহালে তানলজমগুকিার মুজালহে েমানডারকের 
গাইডিাইন, আকিাচনা, লরসািাহ ইত্যালে পড়কত 
হকব। আপননার তেনাকলেত সসননাবনালহনীর জীবরন সিমন 
প্ররমনাশরনর জন্য অরনক রকম পিনারশনাননা কররত হয়, 
সতমলন আল্নাহর রনাস্তনায় লজহনারদর জন্য, এবং আল্নাহর 
বসলনকরদর মরধ্য টপ র্যনাংক পনাবনার জন্য আপননারক 
আল্নাহর বিীন, লজহনারদর লফকহ, এবং শনালরয়নাহ'র 
সমৌললক লবেয়গুরলনা অবশ্যই জনানরত হরব। তরব এর 
অে্শ এখনারনই সশে নয় বরং এ বিনারনা সকবল শুরু হল 
মনাত্র, এখন আপলন আল্নাহর বসন্য লহরসরব লনরজরক 
সকনান পি্শনারয় লনরত চনান তনা আপননারক সবরি লনরত 
হরব। আপননার সসননাবনালহনী আপননার পনারফরম্যনাসে 
িনাচনাই করর, তনা সননাট করর রনারখ, এবং তনার লভলত্রতই 
হরত েনারক আপননার সপ্রনারমনাশন। তনাহরল মনােনায় রনাখনু 
আল্নাহ্  লনরজ আপননার সমস্ত কনাজ িনাচনাই কররন, 
লনরীক্ষণ কররন এবং আল্নাহর কনারিও আপননার 
সপ্রনারমনাশন লললপবদ্ধ হরত েনারক। বরং আল্নাহ্  লবলভন্ 
ভনারব আমনারদর উৎসনালহত করররিন আমনারদর আমল/
পনারফরম্যনাসে আররনা ভনারলনা করনার জন্য। 

আব ু দজনাননা রনালিয়নাল্নাহু আনহু লিরলন একজন 
সললড ফনাইটনার। "বনসে টু লেি" ধররণর। আব ুদজনাননা 
রনালিয়নাল্নাহু আনহু িরুদ্ধর আরগ কপনারল একলট লনাল 
ব্যনানডনাননা সবঁরধ লনরতন, আর িখন লতলন এই ব্যনানডনাননা 
সবঁরধ লনরতন তখন সনাহনাবনারনা বরুে লনরতন, আজ 
সস শত্রুরক সশে ননা করর আর লফররিননা! এই লনাল 
ব্যনানডনাননা সবঁরধ আব ুদজনাননা রনালিয়নাল্নাহু আনহু সঘনােণনা 
লদরয় লদরতন, আলম ননা সফরনার জন্য িনালচ্!

মধুহাম্াদ ইিকন ইসহাক িকিনঃ
রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) গনািওয়নারয় উহুরদ একলট তরলনায়নার হনারত 
লনরয় উঁচু করর ধরর বলরলন "সক এর হক্ আদনায় 
কররব?" বহু সনাহনাবনাগণ এলগরয় আসরলন। রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
তনাঁরদর কনাউরকই লদরলন ননা। এ সদরখ আব ু দজনাননা 
রনালিয়নাল্নাহু আনহু লজরজ্স কররলন, "ইয়না রনাসুলনাল্নাহ 
এই তরলনায়নার এর হক্ কী?" রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) বলরলন, 
"এটনা লদরয় কনারফররদর আঘনাত কররত হরব িতক্ষণ 
ননা এটনা সভরগি িনায় বনা বনাঁকনা হরয় িনায়" আব ুদজনাননা 
রনালিয়নাল্নাহু আনহু বলরলন, ইয়না রনাসুলনাল্নাহ 
আলম এর হক্ আদনায় করব। রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
আব ু দজনাননা রনালিয়নাল্নাহু আনহু সক 
তরলনায়নারলট লদরয় লদরলন। 

আব ু দজনাননা বনাহনাদর 
লিরলন। িরুদ্ধর 
ময়দনারন লতলন বকু 

ফু লল রয় 

চলরতন। তনাঁর লনাল ররের ব্যনানডনাননা লিরলনা িনা সদরখ 
দূর সেরক তনারক সচননা সিত। িখন লতলন এলট পলরধনান 
কররতন তখন মনানুে বরুে লনত লতলন িদু্ধ কররত 
িনারচ্ন।

মহুনাম্নাদ ইবরন ইসহনাক বরলনঃ

আব ুদজনাননা তরবনারীলট রনাসূললু্নাহ সনাল্নাল্নাহু আলনাইলহ 
ওয়নাসনাল্নাম এর হনাত সেরক লনরয় তনার ব্যনানডনাননালট সবর 
করর সবরধ লনরলন তনারপর বকু ফুললরয় লকিুটনা গব্শভরর 
সনাহনাবনারদর সনামরন লদরয় পনার হলচ্রলন। রনাসুল 
 সসলট সদরখ বলরলন, "এলট এমন এক চলন িনা (ملسو هيلع هللا ىلص)
আল্নাহরক রনাগনালবিত করর, তরব িদু্ধরক্ষত্র ব্যতীত।"

(আি লবোয়াহ ওয়ান লনহায়াহঃ 
গাযওয়াতু উহুে, খনডঃ ৫, পঃৃ ৩৩৭)

এটনা লদরয় কনারফররদর আঘনাত কররত হরব িতক্ষণ ননা 
এটনা সভরগি িনায় বনা বনাঁকনা হরয় িনায়" - দেখনু তকিায়াকরর 
েী হে, অকস্ত্রর েী হে, রাসুি (ملسو هيلع هللا ىلص) লনকজ দসটা বকি 
লেকচ্ন। এ হে আোয় েকর আব ুদুজানা রালযয়াল্াহু 
আনহু জান্াত লেকন লনকয়লছকিন। আপলন আপনার 
অকস্ত্রর আর রেলশষিকণর দোন হে আোয় েরকছন? 
এই অস্ত্র আর রেলশষিণ লেকয় আপলন েী লেনকছন?

তনাই আপননারক এই লজহনারদর কনাতনাররও হরত হরব 
প্রেম সনালরর, আর এজন্য আপননারক প্রস্তুত হরত হরব। 
এটনা সহজ নয়, সিমন সহজ নয় আপননার সট্লনংগুরলনা। 

ইলম অজ্শন করনাই শুধমুনাত্র আপননার কনাজ নয়, বরং 
আপলন এখন লচন্তনা কররবন আপলন লকভনারব 
একজন মজুনালহদ লহরসরব, ফ্নটলনাইননার 
লহরসরব কনাজ কররত 
পনাররন, সভতরর সেরকই। 
এেজন ইনসাইডার লহকসকব, 
দোভাটসে অপাকরটর লহকসকব। এ 
ব্যনাপনারর অরনক ভনাই লবিধনায় 
পরি িনান এই লবেরয় সি, আলম 
সতনা একনা, আলম সতনা 

সকনান দল বনা সংগঠরনর 
সনারে সপেতৃি ননা। এই লবেরয়র 

উপরর লবশদ আরলনাচননার সুরিনাগ 
আপনাতত ননাই। তরব অল্প লকিু উদনাহরণ 

আলম এখনারন সপশ করলি। 

প্রেম উদনাহরণ সীরনাহ সেরক। 

সনাহনাবী আব ুবনাসীর রনালিয়নাল্নাহু আনহু সক রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
সলন্ধর চুলতি অনুিনায়ী মক্নার কনারফররদর কনারি সফরত 
লদরয় সদন। আব ুবনাসীর রনালিয়নাল্নাহু আনহু জনানরতন 
লতলন িলদ আবনার মলদননায় লফরর িনান, রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
হয়ত আবনার তনাঁরক মক্নার কনারফররদর কনারি লফলররয় 
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লদরবন। তনাই লতলন একনাই পনাললরয় সগরলন প্রত্যন্ত 
একলট এলনাকনায় এবং সসখনান সেরকই লতলন কনারফররদর 
কনারফলনাগুরলনারত লহট অ্যনানড রনান পদ্ধলতরত আক্রমণ 
চনালনারত লনাগরলন। এভনারব আব ু বনাসীর রনালিয়নাল্নাহু 
আনহু এর সনারে সিনাগ লদরলন মক্না সেরক পনাললরয় 
আসনা আররনা লকিু সনাহনাবনা। এরপর তনারনা লনরজরনা 
লমরল বতলর করর সফলরলন একলট ফনাইলটং গ্রুপ, 
িনারনা কনারফররদর কনারফলনারত অহরহই সরইড লদরত 
লনাগরলন। একপি্শনারয় কনারফররনা বনাধ্য হল, চুলতি সেরক 
তনারদর এই শত্শলট উলঠরয় লনরত। 

তনাই আপলন একনা, আপলন সকনান 
দরলর সনারে ননাই এমন কনাররণ 
আপননার লজহনালদ কনাজ সেরক লবরত 
েনাকরত পনাররন ননা। বরং বাস্তবতা 
হকচ্ দুলনয়াকত আর দেউই যলে 
লজহাকের উপকর আমি না েকর 
তবওু আপনার উপর লজহাে �রজ 
এবং আপনাকে আপনার সাধ্যমত 
লজহাকের আমি েরকতই হকব। 
তনাই আপলন কখনই ভনাবরবন 
ননা আলম একনা কী কররত পনালর? 
এ প্রশ্নলটই অবনান্তর। প্রেম কেনা 
হরচ্ আপলন একনা নন, বরং আল্নাহ্  এবং আল্নাহর 
সসননাবনালহনী আপননার সনারে আরিন। 

আপলন এভনারব লচন্তনা করুন সি, আপলন লনরজ একলট 
"মুজালহে দসি" বতলর কররবন। এটনা আপননার জন্য 
নতুন নয়, আলম জনালন এটনা আপননার প্রলশক্ষরণরই 
অংশ। সিখনান সেরক অপনাররশন চনালনারননার সকনান 
পলরলস্লতই েনারকননা সসখনারন ল্যনানড করর/ইনলফলরট্ট 
করর অপনাররশন চনালনারননার পি্শনাপ্ত পলররবশ বতলর করনাই 
আপননার কনাজ। তনাই আপলন অপনাররশরনর জন্য সবইজ 
বতলর করুন, লটম বতলর করুন, তনারদররক লজহনারদর 
জন্য প্রস্তুত করুন।

আপলন আঘনাত কররবন ননা, বরং আল্নাহ্ই আঘনাত 
কররবন। আল্নাহর মজুনালহদ সফররশতনাগণ আপননার 
সনারে আঘনাত কররবন। আলম সদরখলি মজুনালহদগণ একলট 

হনামলভরত ররকট হনামলনা চনাললরয়রি, সসই জ্বলন্ত হনামলভ 
সেরক একলট চনাকনা খরুল লগরয় পনারশর হনামলভরত আঘনাত 
করররি। সনামনান্য এই চনাকনার আঘনারত আররকলট হনামলভ 
জ্বরল সগরি। আলম আররনা সদরখলি, মজুনালহদ ভনাইরনা 
সকনান একলট এলপলসরত ররকট হনামলনা চনাললরয়রিন, 
লকনু্ত সনারে েনাকনা অন্য সভলহকলগুরলনার অ্যনালমউরনশন 
লনরজ সেরকই লবর্নালরত হওয়না শুরু করররি! এগুরলনা 

আল্নাহর নুসরনাহ, আল্নাহর সনাহনাি্য, 
িনা আল্নাহ্  ওয়নাদনা করররিন 
মলুমনরদর জন্য, মজুনালহদরদর 
জন্য। এমন নুসরনাহ আর সনাহনাি্য 
অহরহই আসরত েনারক আল্নাহর 
পক্ষ সেরক মজুনালহদরদর জন্য! 

আপননার সমমননা মজুনালহদ ভনাইরদর 
লনরয় সিনাট একলট সসল বতলর করুন। 
এরপরর লটম হরয় লকংবনা একনাকী 
আঘনাত করুন তনাগুরতর উপরর। 

তনাগুতরক ক্ষতলবক্ষত করর সদন, তনারক রতিনাতি করর 
সদন। Bleed them as they bleed us. আপলন লবশ্ 
কুফর এর সদ্শনার আরমলরকনা, লব্রটন, ন্যনারটনা সজনারটর 
সিরকনারননা সদরশর, লকংবনা ভনারতীয় স্নারে্শর উপরর 
আক্রমণ করুন। আপলন আপননার অবস্নান সেরক 
সবস্ট টনারগ্শট সবরি লনরয় আক্রমণ করুন। তরব আল্নাহ্  
বরলরিন, "দতামরা কু�র এর মাথা/সেসোরকের সাকথ 
যদু্ ের"। আরগ তনারদর সফরল দনাও। সম্ভব হরল আপলন 
সরনাসলর মরুতনাদ সরকনার প্রধনান হনালসননারক হত্যনা করর 
সফলনু। লবরশেভনারব এস এস এফ এর ভনাইরদর জন্য 
তনা তুলননামলূকভনারব অন্যরদর তুলননায় সহজ, আল্নাহ্  
চনাইরল। অেবনা এ সদরশর মনালটরত েনাকনা কু্ররসডনার 

Bleed them as 
they bleed us. 
 খতামো কধু েে এে 

মাথা/সদ্ােরদে 
সারথ েধুধে কে
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আরমলরকনান লকংবনা লহন্দুত্ববনাদী ভনাররতর রনাষ্টীয় 
কম্শকত্শনারদর আক্রমণ করুন। লমশরন েনাকনা অবস্নায় 
উপিতুি টনারগ্শরট হনামলনা করুন। অেবনা কনারজ লনাগনান 
পলচিমনা সদরশ িুলট কনাটনারননার সময়টনারক।

সীরনাহ সেরক উদনাহররণর পর আলম এখন আপননারক 
বত্শমনারনর লকিু উদনাহরণ লদলচ্, িনারত করর আপলন 
বেুরত পনাররন আপলন একনাকী করতনা বি ভূলমকনা 

রনাখরত পনাররন। 

আপলন অনুসরণীয় দটৃিনারন্তর 
জন্য তনাকনারত পনাররন ফনাস্ট্শ 
সলফরটন্যনানট খালিে আি-
ইসিামবলুি রনালহমনাহুল্নাহ এর 
লদরক। লিলন উম্নাহর সনারে 
গনাদেনারী করনা ইহুদীরদর এরজনট, 
তনাগুত আনওয়নার সনাদনাতরক 
(লমশররর একসময়কনার 
সপ্রলসরডনট) প্যনাররড চলনাকনালীন 
সমরয় হত্যনা কররলিরলন।

দমজর লনোি হাসান লছকিন 
আকমলরোন দসনাবালহনীর 
এেজন সাইলেয়ালট্স্ট। 
২০০৯ এ লতলন দটক্াকসর 
দ�াটসে হুড সামলরে োঁলটকত 
আক্মণ চালিকয় ১৩ জন 
কু্কসডারকে হত্যা েকরন 
এবং আকরা ৩০ জনকে 
আহত েরকত সষিম হন। 
আকমলরোর মালটকত বকস 
আকমলরোন আলমসের অন্তরাত্মা োঁলপকয় দেন লতলন। 

একইরকম আররকলট অনুসরণীয় 
দটৃিনান্ত স্নাপন কররন মুহাম্াে 
সাইে আশ-শামরালন। 
আরমলরকনায় প্রলশক্ষণ লনরত আসনা 
সসৌলদ লবমনান বনালহনীর এই তরুণ 
সদস্য, ২০১৯ এর লডরস্বরর 
হনামলনা চনালনান আরমলরকনার 
সপনসনারকনালনার সনভনাল এয়নার 
সস্টশরন। হত্যনা কররন ৩ 
কু্ররসডনাররক। 

একজন ইনসনাইডনার অ্যনাটনাকনার করতনা বি অবদনান 
রনাখরত পনাররন তনার আররক উজ্জ্বল দটৃিনান্ত আপলন 
পনারবন দমভিতু আিলতনতাস -এর মনারে। আল্নাহ্ র 
এই বীর বসলনক ২০১৬ সত সনারনা লবরশ্র সচনারখর 
সনামরন হত্যনা কররন রনালশয়নার রনাষ্টদূতরক। লসলরয়নারত 
চনালনারননা লনলব্শচনার সবনামনা হনামলনা, হত্যনা এবং বনাশনাররর 
প্রলত সমে্শরনর প্রলতরশনাধ লহরসরব এ অপনাররশন 
জনাননান সমভলতু আললতনতনাস। লতলন কুফফনার 
সগনাষ্ঠীরক আবনাররনা সচনারখ আগুিল লদরয় সদলখরয় সদন, 
িলদ আমরনা মসুললমরনা লনরনাপদ ননা েনালক, তনাহরল 
সতনামরনাও লনরনাপদ েনাকরব ননা। আললতনতনাস লিরলন 

তুলক্শ পলুলশ বনালহনীর সদস্য। 

খনাললদ আল-ইসলনামবলুল, লনদনাল হনাসনান, মহুনাম্নাদ 
আশ-শনামরনালন, সমভলতু আললতনতনাস - চনারজনই 
লনরজরদর সট্লনং এবং লসলকউলরলট লক্য়নারররসের ফনায়দনা 
লনরয় এমন টনারগ্শরট হনামলনা চনাললরয়লিরলন িনা পি্শন্ত 
সপৌিনারননা অন্যরদর জন্য লিল অরনক কলঠন। আল্নাহ্  
তনাঁরদর উপর রহম করুন। লনচিয় এখনারন আপননার 
জন্য উত্ম দটৃিনান্ত আরি। আরি লচন্তনার সখনারনাক। 

আপলন আপননার সনামে্শ্য, পলররবশ, সট্লনং এবং 
ললজলস্টকস এর উপরর লভলত্ করর সবস্ট পলসবল 
টনারগ্শরট আক্রমণ করুন। আপননারক শুধ ু লক্ষ্য 
রনাখরত হরব দ'লট লবেয়। শত্রুর সকবসোচ্ 
ষিলতসাধন, এবং সাধারণ মুসলিকমর 
জান মাকির যথাসম্ভব লনরাপতিা বজায় 
রাখা। সিমন আপলন িলদ সনলভ অলফসনার 
হরয় েনারকন তরব সকনান একলট লফ্রগট 
লনরয়, সনলভ সভরসল লনরয় আক্রমণ 
করুন আপননার সনারধ্যর মরধ্য 
কনারফররদর সিরকনারননা টনারগ্শরট। 
আপলন িলদ লমশরন েনারকন তরব 
তনারদর সকনান অলফরস, প্ল্যনারনট, 
সবইরজ, হ্নাগিনারর লকংবনা তনারদর 
সকনান সভরসরল স্যনারবনাটনাজ কররন।

লমশরন েনাকনাকনালীন সমরয় আপলন সসখনান 
সেরকই অ্যনারমলরকনার পনা চনাটনা দনালনাল 
জনালতসংঘ এবং অন্যনান্য হনারলব সদরশর 
সি সকনান টনারগ্শরট আক্রমণ কররন। এই স স ই 
জনালতসংঘ সি ইরনারকর উপরর অবররনাধ 
আররনাপ করর লক্ষ লক্ষ ইরনালক লশশু 
হত্যনা কররলিরলনা, লকনু্ত লফলললস্তন, লকংব না 
আরনাকনারনর গণহত্যনার ব্যনাপনারর লকিুই কররত পনাররলন! 

এবং তনারনা কররবও ননা! 

আপননারক বিররর পর বির প্রলশক্ষণ লদরয় 
বতলর করনা হরয়রি এজন্য সি, "You can 

HIT HARD” So HIT HARD" আপলন আল্াহর 
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দুশমনকের অন্তকর ভীলত সতলর েকরন। আল্াহ্  সরাসলর 
আকেশ লেকচ্ন শত্রুকের অন্তকর ভীলত সতলর েরার 
জন্য।

আল্াহ্  িকিন: 

ٍة َوِمن رَِّبِط اْلَْيِل تـُْرِهُبوَن  َوَأِعدُّوا َلُم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن قـُوَّ
 ِبِه َعُدوَّ اللَِّ َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن ُدوِنِْم َل تـَْعَلُمونـَُهُم اللَُّ
 يـَْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوا ِمن َشْيٍء ِف َسِبيِل اللَِّ يـَُوفَّ ِإلَْيُكْم

َوأَنُتْم َل ُتْظَلُموَن
﴿األنفال: ٦٠﴾

"সতনামরনা কনারফররদর মকুনারবলনা করনার জন্য িেনাসনাধ্য 
শলতি এবং সদনা সলজ্জত অশ্বনালহনী প্রস্তুত রনাখরব, িনা 
বিনারনা আল্নাহর শত্রু এবং সতনামনারদর শত্রুরদর ভীত 
সন্ত্রস্ত কররব। এিনািনাও অন্যনান্যরদর িনারদর ব্যনাপনারর 
সতনামরনা জনারননাননা লকনু্ত আল্নাহ্  জনারনন। আর সতনামরনা 
আল্নাহর পরে িনা লকিু ব্যনায় কর তনার প্রলতদনান 
সতনামনারদর পরুনাপলুর সদয়না হরব, সতনামনারদর প্রলত (কম 

লদরয়) অত্যনাচনার করনা হরবননা"
(সুরা আন�ািঃ ৬০)

আপননার কনারজ আল্নাহ্  এমন বনারনাকনাহ লদরবন সি, 
আপলন শহীদ হরয় আল্নাহর কনারি সদখনা কররত চরল 
িনারবন ইনশনাআল্নাহ, লকনু্ত আপননার পরর বতলর হরব 
ললগ্যনালস, বতলর হরব নতুন জনাগররণর একলট ধনারনা। 
হরত পনারর তনারনা হরব আপননার সচরয় আররনা সবলশ 
লস্পয়নার সহরডড, আররনা সবলশ ইমপ্যনাক্ট লনরয় তনারনা 
আঘনাত হনানরব শত্রুর বরুক! আপননার মত আররনা 
অরনরক উৎসনালহত হরব এই কনারজর ধনারনা অব্যনাহত 
রনাখরত আর আপলন এই সমস্ত কনারজর পরুস্নার সপরত 
েনাকরবন ইনশনা আল্নাহ! 

এেথা সত্য দয, টাকগসেট েী হকব? ট্যােলটেস েী হকব? 
এসব লনকয় আকিাচনা েরা এই দিখার উকদ্শ্য নয়। 
কনারণ আলম জনালন এ ব্যনাপনারর আপননারনা প্রলশলক্ষত এবং 
সনারে দরকনার হরব আররনা লকিু শরয়ী সলখনাপিনা িনা 
উপররর ইলম অজ্শরনর অন্তভু্শতি। আমনার এই সলখনার 
সমৌললক উরদেশ্য লিরলনা আপননারক তনাগুরতর দনাসত্ব 
অস্ীকনার করর শুধ ুমনাত্র আল্নাহর দনাসরত্বর লজরন্দগীরত 
প্ররবশ কররত উবিদু্ধ করনা। তনাগুরতর সসননাবনালহনীরক 
অস্ীকনার করর আল্নাহর সসননাবনালহনীরত িতুি হরত 
উবিদু্ধ করনা। তনাগুরতর কমনারনডনা ননা হরয় আল্নাহর 
বিীরনর কমনারনডনা হরত উবিদু্ধ করনা। তনাগুরতর লনরনাপত্নায় 
লনরয়নালজত ননা সেরক আল্নাহর বিীন আর মসুললম উম্নাহ'র 
লনরনাপত্নায় লনরয়নালজত হরত উবিদু্ধ করনা। তনাগুরতর 
পতনাকনার সনামরন দণ্ডনায়মনান ননা হরয় আল্নাহর বিীরনর 
েনাণ্ডনা হনারত লনরয় েনাঁলপরয় পিনা।

মরন পরি জনাফর রনালিয়নাল্নাহু আনহু এর কেনা? 

জা�র রালযয়াল্াহু আনহু দ্ীকনর োণ্া হাকত 
োক�রকের মাকে োঁলপকয় পড়কিন, োক�ররা তাঁর 
এে হাত লছন্ েকর দ�িকিা, লতলন অপর হাকত দ্ীকনর 
োণ্া তুকি ধরকিন, োক�ররা তাঁর দসই হাতও লছন্ 
েকর লেি, লতলন েলতসেত দুই বাহু লেকয় দ্ীকনর োণ্া 
উঁলচকয় রাখকিন, োক�ররা তাঁকে অবকশকষ শহীে 
েকর দ�িকিা। আল্াহ্ র রাসুি (ملسو هيلع هللا ىلص) জালনকয় লেকিন, 
আল্াহ্  জা�রকে পালখর মত দু'লট ডানা লেকয়কছন দস 
জান্াকতর দযখাকন ইচ্া দসখাকন উকড় দবড়ায়!

এ যিখার উকদেশ্য হকছি আল্াহর যসই কথাঃ 

اْلَوِسيَلَة ِإلَْيِه  َوابـْتـَُغوا  اللََّ  اتَـُّقوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيُـَّها   َي 
َوَجاِهُدوا ِف َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن

﴿املائدة: ٣٥﴾
"সহ ঈমনানদনারগণ! আল্নাহরক ভয় কর, তনাঁর বনকট্য 
অনুসন্ধনান কর এবং তনাঁর পরে লজহনাদ কর িনারত 

সতনামরনা সফলকনাম হরত পনার"
(সুরা মালয়োহঃ ৩৫)

আপনি আপিার অবস্াি থেকে থবস্ট টাক গ্েট 
থবকে নিকে আক্রমণ েরুি। তকব আল্াহ্  

বকেকেি, "থতামরা েুফর এর মাো/সরগে ারকরর 
সাকে যুদ্ধ ের"। আক্ তাকরর থফকে রাও। সম্ভব 
হকে আপনি সরাসনর মুরতার সরোর প্রধাি 
হানসিাকে হত্া েকর থফেুি। নবকেষভাকব এস 
এস এফ এর ভাইকরর জি্ তা তুেিামূেেভাকব 
অি্করর তুেিাে সহজ, আল্াহ্  চাইকে। অেবা 
এ থরকের মাটিকত োো কু্রকসডার আকমনরোি 
নেংবা নহন্তু্ববারী ভারকতর রাষ্ট্রীে েমগেেতগে াকরর 
আক্রমণ েরুি। নমেকি োো অবস্াে উপযুক্ত 
টাক গ্েকট হামো েরুি। অেবা োকজ ো্াি 

পনচিমা থরকে েুটি োটাকিার সমেটাকে।
আপনি যনর থিনভ অনফসার হকে োকেি 
তকব থোি এেটি নরিক্ট নিকে, থিনভ থভকসে 
নিকে আক্রমণ েরুি আপিার সাকধ্র 
মকধ্ োকফরকরর থযকোকিা টাক গ্েকট। আপনি 
যনর নমেকি োকেি তকব তাকরর থোি 
অনফকস, প্্াকটে, থবইকজ, হ্াঙ্াকর নেংবা 
তাকরর থোি থভকসকে স্াকবাটাজ েকরি। 
নমেকি োোোেীি সমকে আপনি থসখাি 
থেকেই অ্াকমনরোর পা চাটা রাোে 
জানতসংঘ এবং 
অি্াি্ হারনব থরকের থয 
থোি টাক গ্েকট আক্রমণ েকরি।
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অসনরকর মরন একলট সরন্দহ এরস েনারক 
সি, আমনার একনার কনারজ কী এমন প্রভনাব 
পলরললক্ষত হরব! আলম একনা কী-ই বনা কররত 

পনালর! সনাধনারণত এই রকম লচন্তনা হতনাশনা লকংবনা কনারজর 
ফলনাফল সপেরক্শ পলরষ্নার ধনারণনা ননা েনাকনার কনাররণ 
আরস। আপলন স্টনাফ করলরজর প্রস্তুলত লনরত করতনাই ননা 
সমহনত কররন, একটু কটি করর আলক্শরটক্ট অফ সগ্নাবনাল 
লজহনাদ ননারম খ্যনাত শনাইখ আব ুমসুনাব আস সুরী এর 
The Global Islamic Resistance Call ননামক বইলটর 
শুধ ু৮ম চ্যনাপ্নাররর ৪ে্শ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সসকশন গুরলনা 
একটু পরি সদখনু ননা। টর ব্াউজার লদরয় সনরট একটু 
সনাচ্শ লদরলই সপরয় িনারবন। লচন্তনার সকনান কনারণ সনই, 
টর ব্যবহনার কররল ওরনা আপননার সনট লহলস্ট জনানরত 
পনাররব ননা। আপননার সনট অ্যনালক্টলভলটও অন্যরদর কনাি 
সেরক সগনাপন েনাকরব। অন্তত এই অল্প লকিুটনা অংশ 
পিরলই আপলন বেুরত পনাররবন লকভনারব আপননার 
জনায়গনা সেরকই আপনাত দলৃটিরত সিনাট সকনান কনাজ, 
দীঘ্শরময়নারদ অরনক বি ভূলমকনা রনাখরত পনারর। সনারনা 
পলৃেবী ব্যনাপী কু্ষদ্র কু্ষদ্র ইলনডলভজয়ুনাল সসল অ্যনাটনাক 
লকংবনা সলনান অ্যনাটনারকর কী কনারললক্টভ ইমপ্যনাক্টই ননা  
আজ আমরনা সদখরত পনারলি, সুবহনানআল্নাহ! 

মলূ কেনা হল তনাগুত, মরুতনাদ, কনারফররদর চনারপনাশটনা 
অলনরনাপদ করর তুলনু। ওরদররক ভীতসন্ত্রস্ত করর 
তুলনু, ওরনা সিন সবসময় প্যনালনক এর মরধ্য েনারক, 
ভনারব - এই বলুে আমনার উপর আক্রমণ হল। আরমলরকনা 
ও তনার সদনাসররদর জনগণরক ওরদর শনাসকরদর 
লবপরীরত দনাঁি করনারত সনাহনাি্য করুন - তনারনা সিন 
তনারদর শনাসকরদররক প্রশ্ন করর সকন তনারনা জনগরণর 
ট্যনারসির টনাকনায় চলনা বনালহনীগুরলনা অিেনা অন্য সদরশর 

সীমনাননায় লগরয় সমনািললগলর ফলনারচ্ িনার ফল আজ 
তনারদর সভনাগ কররত হরচ্?  আজ এই লচলঠলট পিনার 
পর শুধ ুিলদ একজনও অলফসনার, বসলনক বনা পলুলশ 
ভনাই িলদ সিনাট্ট একলট প্ররজক্ট ও হনারত সনন, একলট 
ক্যনাজয়ুনাল আক্রমণও করর বরসন, সদখরবন ওরদর 
লসরস্টরম কী পলরমনাণ ধ্স সনরম সগরি, লকংবনা দলচিন্তনা 
এরস ভর করররি! কনারণ ওরনা জনারনননা এই মহূুরত্শ সক 
তনারক সকনােনায় আক্রমণ কররব! তনাই বললিলনাম আসরল 
আমনারদর সগ্নাবনাল লজহনারদর কনাি্শক্রম ও ফলনাফল 
সপেরক্শ সুস্পটি ধনারণনা ননা েনাকনার কনাররণ, আপননার 
আমনার আপনাত দলৃটিরত 'সিনাট' কনারজর ফল লহরসরব 
শত্রুর কী পলরমনাণ ক্ষলত সনাধন বনা মসুললম উম্নাহর লক 
পলরমনাণ লনাভ হরব তনা আমরনা বেুরত ব্যে্শ হই। আলম 
আবনারও বললি, অধরমর মরত লজহনারদ সিনাগদনারনর 
জন্য আমনারদর লসদ্ধনান্তহীনতনার অন্যতম প্রধনান কনারণ 
সগ্নাবনাল লজহনারদর কনাি্শক্রম এবং এর ধরণ সপেরক্শ 
সুস্পটি ধনারণনা ননা েনাকনা।  

আপলন জনারনন, শত্রুর ক্ষলতরক লবলভন্ ভনারব সংজ্নালয়ত 
করনা িনায়। সিমন - বস্তুগত ক্ষলত (Tangible loss),  
সমনারনাল লস (Intangible loss) ইত্যনালদ। আবনার 
লকিু ক্ষলত এমন হরত পনারর িনা আপনাত দলৃটিরত সচনারখ 
পরিননা বনা সমসনামলয়ক ননা লকনু্ত লকিু সময় পনার হরল 
সসই ক্ষলতর স্রূপ প্রকনালশত হয়। সিমন ধরনা িনাক 
সকনান একলট লফদনায়ী অপস হরয়রি িনা হয়ত কনালঙ্ক্ষত 
ক্ষলত সনাধরন সমে্শ হয়লন। তনাই আপনাত দলৃটিরত এর 

আমাে একাে এই কারজ কবী 
এমন প্রিাি পড়রি 

?
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সকনান ক্ষলত পলরললক্ষত হয়ননা। লকনু্ত হরত পনারর এই 
অপসলট ব্যে্শ হবনার কনাররণ স্তঃ্ূত্শ ভনারব আররনা 
করয়কজন এই ধররনর অপরসর জন্য উৎসনালহত হরয় 
উরঠরি। হয়ত খবু শীঘ্রই তনারনা এই একই টনারগ্শরট 
বনা একই সনারে আররনা অন্য টনারগ্শরট আঘনাত হনানরত 
িনারচ্, আরগর সচরয়ও তীব্তনার সনারে! লেনু্ত যকুদ্র 
ধরকণর জন্য আপলন হয়ত েখনই জানকবন না দয এই 
গ্রুপলট আসকি 'ব্যথসে' অপসলটর োরকণই উৎসালহত 
হকয়কছ। তনাই টনারগ্শরটর উপরর সুলনলদ্শটি ক্ষলতর লহরসরব 
আপননার কনাজলট সফল ননা হরলও এর সচরয়ও আররকলট 
বি লক্ষ্য এবং উরদেরশ্যর লদক সেরক তনা সফল হরত 
পনারর, তনা হরচ্ আপননার মত আররনা অরনক মজুনালহদ 
ভনাইরদর জন্য লজহনারদর/লকতনারলর স্পহৃনা (Initiative) 
লনরয় আসনা। আপলন লনচিয়ই জনারনন প্ররত্যকলট িরুদ্ধর 
জন্য ইলনলশরয়লটভ কত গুরুত্বপণূ্শ একলট ফ্যনাক্টর! যথাথসে 
ইলনলশকয়লটভ এর অভাকব "দমারাি িস" শুরু হয় এবং 
"দমারাি িস" এর োরকণ পরাজয় শুরু হয়।

বত্শমনারন লজহনারদর ধরণ মলূত আরবনান সগলরলনা 
ওয়নাররফয়নার। আলম সনারে একটু সিনাগ করর লনরয়লি তনা 
হরচ্ ইমরপ্রনাভনাইজড আরবনান সগলরলনা ওয়নাররফয়নার। 
কনারণ এই ওয়নাররফয়নার প্রলতলদন প্রলতলনয়ত শত্রুর 
সকৌশল সমহূ লবরবচননা করর, এবং লনরজরদর 
অলভজ্তনার আরলনারক এর সকৌশল সমহূরক শত্রুর 
উপরর কনাি্শকরী রনাখনার সচটিনা করর। 

কু্ররসডনার শলতির সনারে বত্শমনান চলমনান লজহনাদ মলূত 
শত্রুরক ধীরর ধীরর লনঃরশে করনার িদু্ধ। শনারয়খ 
আব ু বকর ননালজ রহ. তনার  The Management 
of Savagery বইরত এরক উরল্খ করররিন 
'লনঃকশষ ও পলরশ্ান্তেরণ' (War of attrition) বনা 
'তটস্েরণ ও ক্মঃশলতিষিয়েরণ' (Vexation and 
Exhaustion) লহরসরব। এই িরুদ্ধ আমরনা একলদরনই 
শত্রুরক পরনালজত করনার প্রলতশ্রুলত সদইননা বনা সস 
আশনাও কলরননা, বরং আমরনা শত্রুরক আঘনারতর পর 
আঘনাত কররত েনালক, তনারক রতিনাতি কররত েনালক 
এমন পি্শনারয় সি শত্রু লনরজর সদরহর ভনার বহন করনার 
সনামে্শ্যটুকুও হনালররয় সফরল। এরপরর সস লনরজই ধ্রস 
পরি লকংবনা পরনালজত কুকুররর মত ময়দনান ত্যনাগ 
করর। এই লবেয়লটরত আলম আপননারদর মরননারিনাগ 
আকে্শণ করলি কনারণ এলটই দ্াবাি লজহাকের দমৌলিে 
ট্যােলটক্। আল্নাহর ইচ্নায় আপনাত দলৃটিরত এই সহজ 
সমীকরণলটই িরুগ িরুগ পরনাশলতি গুরলনারক পরনাজরয়র 
লততি স্নাদ আস্নাদন 
কলররয়রি। িলদ 
উপররর বই দলট সকনান 
কনাররণ পিরত ননা 
পনাররন তনাহরল দ্রুত 
গুগল করর পরি লনন 
রবনাট্শ ট্যনাবনাররর The 
War Of The Flea. 
ইনশনাআল্নাহ্ সমীকরণ 
বেুনা এরকবনাররই সহজ 
হরয় িনারব।  

সকন আলম এই ব্যনাপনারর আপননারদর মরননারিনাগ 
চনালচ্লনাম? কনারণ, আলম এো েী-ই বা েরকত পালর- 
এই রেশ্নলটর উতির িলুেকয় আকছ এই সমীেরকণর 
লভতকর। তনাহরল এভনারবও বলনা িনায় সি, আপননার 
সকনান কনাজই লবলচ্ন্ নয় বনা ফলহীন নয় বরং ইনশনা 
আল্নাহ আল্নাহর ইচ্নায় আপননার প্ররত্যকলট কনাজ 
সগ্নাবনাল লজহনারদর মলূ লক্ষ্য অজ্শরনর পরে সহনায়ক।

উপররর আরলনাচননার বনাস্তবতনাও আমনারদর সনামরন 
উপলস্ত আরি। বত্শমনান লবরশ্র সুপনার পনাওয়নার 
অ্যনারমলরকনা লবললয়ন লবললয়ন ডলনার খরচ করর দলনয়নার 
সমস্ত অ্যনাডভনাসেড লমললটনালর ইকুইপরমনটস এবং আলম্শ 
লনরয় আফগনালনস্তনান সেরক পরনালজত সনলি কুকুররর মত 
সলজ গুলটরয় পনালনারচ্। ১৯ বির ধরর অ্যনারমলরকনারক 
আঘনাত করর করর তনারক এমন রতিনাতি করনা হরয়রি 
সি ১৯ বিররর রতিক্ষরণ আজ অ্যনারমলরকনারক বনাধ্য 
করররি সলজ গুলটরয় সরর পিরত।  

ভকন্তু েধুরধেে ধেরেে 
জন্য আপভন হেত 

ক�নই জানরিন 
না খে এই গ্রুপটি 

আসরল 'ি্যথ্' 
অপসটিে কােরেই 
উৎসাভহত হরেরে।
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আল্নাহর ইচ্নায় আপননার কনাজ লকভনারব সগ্নাবনাল 
লজহনারদর কনাজরক প্রভনালবত কররত পনারর তনার 
করয়কলট উদনাহরণ আলম লনরচ সংরক্ষরপ উরল্খ করলি 
ইনশনা আল্নাহ।

১। খশে আঘাতটিে কােরেই পাথেটি িারগেভনঃ 
সকনান শতি পনাের/সবনাল্নার ভনাগিনার জন্য শুধ ুমনাত্র 

একলট আঘনাতই িরেটি নয়, বরং আঘনারতর পর আঘনাত 
কররত হয়। হরত পনারর ১০ লট আঘনারতর পরর পনােরলট 
সভরগি িনারব। এর অে্শ এই নয় সি, পনাের ভনাগিনার 
অবদনান শুধ ু মনাত্র দশম আঘনারতর। বরং এই পনাের 
ভনাগিনার সপিরন প্রলতলট আঘনারতরই অবদনান আরি। 
আপলন িলদ এই লনাইনগুরলনা উরপক্ষনা কররন তনাহরল 
অরনক বি ভুল করর সফলরবন। লবরশে করর একজন 
মজুনালহদ লহরসরব আপননারক এই সকৌশল মরনপ্রনারণ 
লবশ্নাস কররত হরব। দেন আলম এই িাইকনর উপকর 
দজার লেলচ্? কনারণ আপনাত দলৃটিরত সরল মরন হওয়না 

লনাইন কয়লট আমরনা 
গুরুত্ব লদরত চনাইননা, লকনু্ত 
বনাস্তরব আল্নাহর ইচ্নায় 
এলটই হরচ্ মজুনালহদরদর 
সফলতনার অন্যতম 
সকৌশল। দলনয়নার 
লবলভন্ প্রনান্ত সেরক 
অ্যনারমলরকনারক এবং 
অ্যনারমলরকনার স্নারে্শর 
উপরর মজুনালহদগণ 
সনাধ্যমত হনামলনা কররই 
িনারচ্ন এবং অন্য 
মজুনালহদরদর আহবনান 
কররিন সিন িরুগর 
হুবনাল, সনারপর মনােনা 

অ্যনারমলরকনার উপরর আঘনাত করনা হয়। এই প্ররত্যকলট 
আঘনাত িনা অ্যনারমলরকনার উপরর করনা হরয়রি তনার 
প্ররত্যকলটর অবদনান আরি আজরকর অ্যনারমলরকনার 
পতরনর সপিরন। মজুনালহদ কমনানডনার শনারয়খ উসনামনা 
রহ. এর সকৌশল লিরলনা, অ্যনারমলরকনারক সচনারনাবনাললরত 
সটরন লনরয় আসনা, তনারক একই সনারে করয়কলট িরুদ্ধ 
জলিরয় সফলনা, সিন এক অ্যনারমলরকনা দলনয়নার লবলভন্ 
প্রনান্ত সেরক মজুনালহদরদর আঘনারতর টনারগ্শট হরত পনারর। 
আর বনাস্তরবও আলহনামদললল্নাহ আল্নাহর ইচ্নায় তনাই 
হরয়রি। তাই দ্াবাি লজহাকের এই লজহালে ময়োকন 
শত্রুর রেলত রেকত্যেলট আোত দতমনই গুরুত্বপণূসে, 
পাথর ভাঙ্গার জন্য অন্য আোত গুকিা দযমন গুরুত্বপণূসে। 
এ ব্যনাপনারর আলম শনারমর একজন মজুনালহদ ভনাই এর 
কেনা উরল্খ কররত চনাই। সস ভনাই এর বয়স সবশী নয় 
হয়ত ২০ বিররর একজন টগবরগ িবুক। সসই ভনাই 
সকনান একলট অপস এর পরর হনালস মরুখ বললিরলন - 

(খবু সম্ভব বাশার আি আসােকে উকদ্শ্য েকর) আজ 
দহাে বা োি দহাে আমরা দতামাকে হত্যা েরবই, 
এটা দতা শুধ ুসমকয়র ব্যাপার মাত্র। আলম যলে নাও 
থালে আমার পকর অকনকে আসকতই থােকব যতষিণ 
না দতামাকে হত্যা েরা হয়।

এজন্য আপলন অবশ্যই মরন কররবন ননা আপননার 
কনারজর কী-ই বনা এমন প্রভনাব আরি! আরি, 
ইনশনাআল্নাহ আরি। আপননার প্ররত্যকলট কনাজ শত্রুরক 
তনার চূিনান্ত পতরনর লদরক আররনা একটু এলগরয় লনরয় 
িনারব ইনশনাআল্নাহ, িনা হয়ত আপলন লদব্য সচনারখ 
সদখরত পনাররবনননা লকনু্ত এটনা আপননারক লবশ্নাস কররত 
হরব এবং সনামলরক সকৌশল, অলভজ্তনার আরলনারক 
উপললব্ধ করর লনরত হরব। 

২। শরিুে অন্রে িবীভত সৃষ্টিঃ 
আরগই সংলক্ষপ্ত ভনারব উরল্খ হরয়রি সকন 

দলনয়নার সি সকনান প্রনান্তর সেরক সম্ভনাব্য সি সকনান 
উপনারয় অ্যনারমলরকনার উপরর আঘনাত হনাননার আহ্নান 
করনা হরয়রি। এলট হরচ্ এক অ্যনারমলরকনারক অসংখ্য 
অপলরলচত হুমলকর মরুখনামলুখ দনাঁি কলররয় সদয়না, িনার 
ফরল কখনই অ্যনারমলরকনার সনাধ্য হরবননা এক সনারে 
সবগুরলনা হুমলকর সমনাকনারবলনা করনার। সনাধনারণত এই 
অ্যনাটনাকগুরলনা সলনান মজুনালহদরদর বিনারনা পলরচনাললত "দিান 
অ্যাটাে"হরয় েনারক। অ্যনারমলরকনা সহ লবশ্ কু্ররসডনার 
অরক্ষর অন্যতম ভীলতর ননাম "দিান অ্যাটাে"। সলনান 
অ্যনাটনাক ধরণগত ভনারবই এমন সি, সকউ জনারনননা 
পরবত্শী টনারগ্শট কী হরব? সকনােনায় হরব? এবং কীভনারব 
হরব? তনাই অলধকনাংশ সক্ষরত্রই কনালফর এবং মরুতনাদরনা 
এই সলনান অ্যনাটনারকর সনামরন অসহনায় হরয় েনারক! তনারনা 
জনারন এমন অ্যনাটনাক আবনার হরব লকনু্ত িনা জনারনননা তনা 
হরচ্ কখন! সকনােনায়! এবং কীভনারব! এই অজনাননা শকেনা 
কনারফররদর অন্তরর ভীলতর প্রভনাব লবস্তনার করর রনারখ। 

খ্ািাল ভজহারদে 
এই ভজহাভদ 
মেদারন শরিুে 
প্রভত প্ররত্যকটি 
আঘাত খতমনই 
গুেুত্বপূে্, পাথে 
িাগোে জন্য অন্য 
আঘাত গুরলা 
খেমন গুেুত্বপূে্।
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একই ভনারব আপননার সি সকনান অপনাররশন সহনাক 
তনা সফল লকংবনা ব্যে্শ, সিনাট লকংবনা বি তনা অবশ্যই 
আল্নাহর ইচ্নায় কনারফর মরুতনাদ এবং তনারদর 
সহরিনাগীরদর অন্তরর ভীলত বতলর কররব। এখনারন আররনা 
একলট সমৌললক লবেয় উরল্খ করনা জরুরী আর তনা 
হরচ্ - কনারফররদর অন্তরর ভীলত সঞ্চনার এর লবেয়লট 
আমনারদর জন্য আল্নাহর পক্ষ সেরক এক লবরশে 
নুসরনাহ বনা সনাহনাি্য। আল্নাহ পলবত্র কুরআরন উরল্খ 
করররিন "খবু শীঘ্রই আলম োক�রকের অন্তকর ভীলত 
সঞ্চার েরব"। আলম এমনও ঘটননার কেনা শুরনলি সি, 
শুধ ু মনাত্র সরজনারর তনাকবীর (আল্নাহু আকবর) শুরন 
তনাগুরতর বনালহনী ভরয় সদৌি লদরয়রি! ইউলটউরবর 
সসই লভলডওলটর কেনা কনাররনা অজনাননা েনাকনার কেনা ননা, 
সিখনারন সদখনা িনায়, ট্নারপের সকনান এক সভনায় সকউ 
একজন শুধমুনাত্র "আল্নাহু আকবর" বলনায় ট্নাপে লনরজর 
মনােনা লকুনারত অলস্র হরয় লগরয়লিরলনা! 

উপরনু্ত আল্নাহ এমন আরদশও লদরচ্ন, আমরনা সিন 
আমনারদর সনাধ্যমত প্রস্তুলত গ্রহণ কলর এবং কনারফররদর 
অন্তরর ভীলত সঞ্চনার কলর। 
আল্াহ্  িকিন: 

ٍة َوِمن رَِّبِط اْلَْيِل تـُْرِهُبوَن  َوَأِعدُّوا َلُم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن قـُوَّ
تـَْعَلُمونـَُهُم َل  ُدوِنِْم  َوآَخرِيَن ِمن  َوَعُدوَُّكْم  َعُدوَّ اللَِّ   ِبِه 

ُ يـَْعَلُمُهْم  اللَّ
﴿األنفال: ٦٠﴾

"সতনামরনা কনারফররদর মকুনারবলনা করনার জন্য িেনাসনাধ্য 
শলতি এবং সদনা সলজ্জত অশ্বনালহনী প্রস্তুত রনাখরব, িনা 
বিনারনা আল্নাহর শত্রু এবং সতনামনারদর শত্রুরদর ভীত 
সন্ত্রস্ত কররব। এিনািনাও অন্যনান্যরদর িনারদর ব্যনাপনারর 

সতনামরনা জনারননাননা লকনু্ত আল্নাহ্  জনারনন।"
(সুরা আন�ািঃ ৬০)

আপননার কনারজর মনাধ্যরম আল্নাহ্  কনারফর, 
মরুতনাদরদর অন্তরর ভীলত িলিরয় লদরবন 

ইনশনাআল্নাহ্। 

তনারনা সবসমরয় এই ভরয় তটস্ েনাকরব ননা জনালন 
আররনা কতজন এমন অ্যনাটনারকর জন্য প্রস্তুত হরচ্! ননা 
জনালন পররর অ্যনাটনাক সকনােনায় হরব! লকভনারব হরব! এই 
ভয়রক দমন করনার জন্য তনাগুত এবং মরুতনাদরনা লবলভন্ 
দমন পীিন শুরু করর। কখরননা জলুমু এবং লনি্শনাতরনর 
মনাধ্যরম, কখরননা বনা লমলটি কেনার লডর্যনালডক্যনালনাইরজশন 
এর ননারম। মজনার ব্যনাপনার হরচ্ তনারদর এই পদরক্ষপ 
গুরলনা তনারদরই লবপরক্ষ চরল িনায়! িনারনা হয়ত সসলফ 
সমনালটরভরটড হরয় আরিন লকনু্ত এখরননা সবনাল্ সকনান 
সস্টপ লনরত পনাররনলন বনা লসদ্ধনান্ত লনরত পনাররন লন, জলুমু 
লনি্শনাতরনর কনাররণ তনারদর জন্য লসদ্ধনান্ত সনয়না সহজ হরয় 
িনায়। একই ভনারব লডর্যনালডক্যনালনাইরজশন এর মনাধ্যরম 
িলদও তনাগুত সফলতনা আশনা করর লকনু্ত বনাস্তরব এলট 
তনারদর জন্য বরুমরনাং বব অন্য লকিু হয়ননা। বনাস্তরব তনারদর 
এই লডর্যনালডকনালনাইরজশন সপ্রনাগ্রনারমর মনাধ্যরম তনারদর 
অসনারতনা এবং তনারদর লমে্যনা আররনা সুস্পটি হরয় উরঠ। 
আল্নাহ্  বরলন, "তারাও (োক�ররা) পলরেল্পনা 
েকর আর আল্াহ্ ও পলরেল্পনা েকরন, লনশ্চয়ই 
আল্াহ্ই সকবসোতিম 
প লরেল্পনাে ার ী । " 
আল্নাহ্  আররনা বরলন, 
"লমথ্যা ব্যথসে হকবই।"

এভনারবই আল্নাহর 
বিীরনর মজুনালহদরদর 
সনাধ্যমত প্ররচটিনার মনাধ্যরম আল্নাহ্  কনারফররদর 
পলরকল্পননাগুরলনা নস্যনাৎ করর সদন, শুধ ু মনাত্র এই 
লবেয়লটই আলনাদনা ভনারব তনারদর অন্তরর ভীলত সঞ্চনার 
করর, আর তনা হরচ্ - লেভাকব সমস্ত পলরেল্পনা গ্হণ 
েরা বেকত্বও তারা ব্যথসে হকয় যাকচ্ এবং আল্াহর দ্ীন 
আপন মলহমায় উদ্ালসত হকয় উিকছ! এলটই হকচ্ 
তাকের চূড়ান্ত ভীলত আর তা হকচ্ পরাজকয়র ভীলত! 

আল্াহ এ কথাই িকিকেন –

ُ ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه  يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر اللَِّ بَِفـَْواِهِهْم َواللَّ
اْلَكاِفُروَن

﴿الصف : ٨﴾
"তনারনা (কনারফররনা) মরুখর ফুঁ লদরয় আল্নাহর নরূ (বিীন) 
লনলভরয় লদরত চনায়, লকনু্ত আল্নাহ্  তনা প্রজ্বললত 
কররই িনািরবন তনারত কনারফররদর িতই 

গনারয় জ্বনালনা ধরুক ননা সকন।"
(সুরা স�ঃ ৮)

�ধুি শবীঘ্রই আভম 
কারেেরদে অন্রে 
িবীভত সঞ্াে কেি।
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ভীলত সঞ্চনাররর ব্যনাপনারর আররনা একলট লবেয় লক্ষণীয় 
তনা হরচ্, আপননার কনাজলট কী পলরমনাণ ক্ষলত সনাধন 
কররত সক্ষম হল তনা বিনারনা ভীলত সঞ্চনার লবেয়লট 
প্রভনালবত হয়ননা। বরং কনাজলট কী পলরমনাণ ক্ষলত সনাধরন 
সক্ষম লিরলনা তনা বিনারনা ভীলত সঞ্চনার প্রভনালবত হয়। 
সিমন, লভরয়তননাম ওয়নারর একলট সগলরলনা ইউলনট 
ইউএস অ্যনা্বনালসরত অ্যনাটনাক করর। এই দললটর প্রনায় 
সবনাই লনহত হয়, লকনু্ত তনারদর একলট আরলপলজ সশল 
ইউএস অ্যনা্বনালসর সমইন কপেনাউরনড লহট করর। ব্যনাস 
এতটুকুই, আর সবশী সকনান ক্ষলত সনই। লকনু্ত ইউএস 
এর লদক সেরক ভীলতর লবেয়লট লিল এই সি, আরলপলজ 
সশল অ্যনা্বনালসর সমইন কপেনাউরনড লহট কররত সমে্শ 
হরয়লিরলনা। আপনাত দলৃটিরত তনা বি সকনান ক্ষলত কররত 
সমে্শ ননা হরলও এলটর সনামে্শ্য লিরলনা আররনা অরনক 
সবশী ক্ষয়ক্ষলত সনাধরনর। সিমন, এর ফরল অ্যনা্বনালসর 
স্টনাফরদর মরধ্য অরনক হতনাহত হরত পনারত। এলটই 
লিরলনা ইউএস এর জন্য সসই ভীলত িনা বনাস্তরব হয়লন 
লকনু্ত হওয়না সম্ভব লিরলনা। 

তনাই আবনাররনা বললি, ইনশনা আল্নাহ আপননার সি 
সকনান প্ররচটিনার মরধ্যই আল্নাহ্  বনারনাকনাহ লদরবন এবং 
তনার মনাধ্যরম তনাগুত এবং মরুতনাদরদর অন্তরর ভীলত 
সঞ্চনার করর লদরবন।

৩। প্রভতটি ভির্ােরেে জন্য একটি সামান্য 
ধ্ু ভলগে দেকাে হেঃ 

লবর্নারক িত বি আর িত লবধ্ংসীই সহনাক ননা সকন 
তনার জন্য দরকনার হয় খবু সিনাট একলট সডরটনারনটর। এই 
সডরটনারনটর িনািনা লবর্নারক কনাি্শত অরকরজনা! আবনার 
ফনায়নালরং লপরনর সনামনান্য আঘনাতই বরুলটরক লনরয় িনায় 
করয়ক হনাজনার লমটনার। ফনায়নালরং লপরনর সনামনান্য ঐ 

আঘনাত িনািনা কনাি্শত বরুলট 
অরকরজ না ! 

ইনশনাআল্নাহ্  এমন হরতই পনারর আপননার কনারজর 
প্রত্যক্ষ ফলনাফল িনাই সহনাক ননা সকন এর পররনাক্ষ 
ফলনাফল লহরসরব আল্নাহ্  আররনা অরনক মজুনালহদ 
ভনাইরক প্রস্তুত করর লদরত পনাররন। আপলন হয়ত 
ভনাবরিন আপননার একনার এই সনামনান্য কনাজ কী এমন 
উপকনার লনরয় আসরত পনারর? হরতই পনারর আপননার এ 
কনাজলট অন্য আররনা অরনক ভনাইরয়র জন্য সডরটনারনটর 
লকংবনা ফনায়নালরং লপরনর মত কনাজ কররব। এলট এমন 
একলট লবেয় িনার বনাস্তব ফলনাফল অনুমনান করনা সবশ 
কটিকর। কনারণ আপলন, আলম আসরলই জনালনননা সি, 
আল্নাহ্  এই কনারজ কী পলরমনাণ বনারনাকনাহ ললুকরয় 
সররখরিন এবং আল্নাহ্  তনা কতদূর পি্শন্ত লনরয় িনারবন!

স্মরণ কররন উপরর একবনার বরল আসনা, আব ুবনাসীর 
রনালিয়নাল্নাহু আনহু এর সসই ঘটননালট। রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
িখন উননারক চুলতি অনুিনায়ী মক্নার কনারফররদর কনারি 
লফলররয় লদরলন, উলন মলদননায় লফরর ননা লগরয় দূরর 
প্রত্যন্ত অঞ্চরল চরল সগরলন এবং সসখনান সেরক আররনা 
এমন করয়কজন সনাহনাবীরক সনারে লনরয় কনারফররদর 
ব্যবসনা কনারফলনার উপরর হনামলনা চনালনারত শুরু কররলন। 

এই পলরলস্লতই পরর এমন হরয় সগরলনা সি, কনারফররনা 
লনরজ রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর কনারি এরস চুলতির উতি শত্শলট 

বনালতল করর লদরলনা। দয শকতসের জন্য আব ুবাসীর 
রালযয়াল্াহু আনহু পালিকয় লগকয়লছকিন দসই 
পালিকয় যাবার োজলটই উতি শতসে মুকছ দেয়ার 

োরণ হকয় োঁলড়কয়লছকিা!

শনারমর আজরকর িদু্ধনাবস্নার ল প ি র ন লিরলনা খবু 
সিনাট একলট ঘটননা। সনামনান্য এক সু্ল িনাত্র সদয়নারল 
সদয়নারল লকিু সরকনার লবররনাধী গ্রনালফলত ললরখ 
সবিনালচ্রলনা আর সসখনান সেরকই সূচননা হয় আজরকর 
শনারমর িদু্ধনাবস্না!   

আজ উম্রতর অবস্না প্রনায় স্লবর হরয় সগরি। উম্রতর 
রতিক্ষরণ, লজল্লত, অপমনান অহরহই ঘরট িনারচ্ লকনু্ত 
উম্রতর মরধ্য জনাগরণ বনা সচতননা ননাই বলরলই চরল। 
এমন অরনক িবুক আরিন িনারনা লসদ্ধনান্তহীনতনায় ভুগরিন 
লকংবনা সকনান একজরনর অরপক্ষনা কররিন বনা সকনান 
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একলট ঘটননার অরপক্ষনা কররিন। িখনই সকউ সনামরন 
এলগরয় আরসন লকংবনা সকনান একলট ঘটননা ঘরট তখন 
তনারদর জন্য লসদ্ধনান্ত সনয়না সহজ হরয় িনায়, কখরননা বনা 
জিতনা দূর হরয় িনায়, কখরননা বনা লক্ষ্য, উরদেশ্য পলরষ্নার 
হরয় িনায়, কখরননা বনা ভয় ভীলত দূর হরয় িনায়। আল্নাহর 
ইচ্নায় সকনান একলট ঘটননাই তনারদর জীবরনর সমনাি 
পনালটিরয় সদয়। প্রলতলট আপরনাইলজং লকংবনা অভু্যত্নারনর 
লপিরন এমন সকনান একলট সিনাট ্ুললগিই েনারক! 

এক একলট সলনান এ্যনাটনাক এমনই এক একলট ্ুললগি! 
সগ্নাবনাল লজহনারদর একলট বরকতময় সকৌশল হরচ্ 
এই "সলনান অ্যনাটনাক"। একলট আর একলটরক ইগননাইট 
করর। আলম লকংবনা আপলন, লকংবনা তনাগুত এবং তনার 
দল, আমরনা সকউই জনালনননা দলনয়নার লবলভন্ প্রনারন্ত 
লকংবনা এমনলক আমনারদর লনরজরদর আরশ পনারশও 
কয়জন "সলনান মজুনালহদ" লকংবনা "সলনান উলফ প্যনাক" 
প্রনায় সরলড হরয় আরি। হয়তবনা তনারনা শুধ ুমনাত্র একলট 
লসদ্ধনান্ত গ্রহণ কররত পনাররিন ননা লকংবনা এমনও 
হরত পনারর তনারনা অজনাননা সকনান একজরনর অরপক্ষনা 
কররিন লিলন সকনান লকিু করর সদখনারবন। িখন সসই 
ঘটননালট ঘরট িনায় লঠক তখনই আল্নাহর ইচ্নায় এই 
সলনান মজুনালহদ ভনাইগণ চূিনান্ত লসদ্ধনান্তলট লনরয় সফলরত 
পনাররন। তনারদর জন্য দরকনার হয় শুধ ু মনাত্র সনামনান্য 
একটনা ্ুললগি। িরুদ্ধর ময়দনারন দলট দল পরস্পররর 
মরুখনামলুখ অবস্নারন লদরনর পর লদন, রনারতর পর রনাত 
পনার করর সদয় লকনু্ত তনারদর মরধ্য হয়ত একলট গুললও 
লবলনময় হয়ননা। হঠনাৎ সকনান একলদন শুধমুনাত্র একলট 
গুললর আওয়নারজ তুমলু িদু্ধ শুরু হরয় িনায়, সমলশনগনান 
গুরলনা গরজ্শ উরঠ! তনারদর লসদ্ধনান্ত সনয়নার জন্য শুধ ুমনাত্র 
ঐ একলট গুললর আওয়নাজই িরেটি লিল! আজ আপলন 
সি কনাজলটরক সনামনান্য ভনাবরিন আপলন হয়ত জনারননও 
ননা এই সনামনান্য কনাজলটই ইনশনা আল্নাহ আররনা অরনক 
ভনাইরয়র জন্য সডরটনারনটর লহরসরব কনাজ কররব। 
আপলন হয়ত জনারননও ননা আল্নাহর ইচ্নায় সসই 
ভনাইরয়র প্ল্যনান আপননার সচরয়ও শত গুন সবশী ক্ষলত 
সনাধন কররব! উনার জন্য েরোর শুধ ুআপনার দথকে 
সামান্য ্ুলিঙ্গ!   

৪। ভকতাল ভনরজ একটি শভতিশালবী দাওোহঃ 
লকতনাল লনরজই একলট শলতিশনালী দনাওয়নাহ। 

কখরননা এমন পলরলস্লত আরস িখন প্রেনাগত দনাওয়নাহ 
অরপক্ষনা লকতনারলর কনাজই শলতিশনালী দনাওয়নাহ লহরসরব 
কনাজ করর। এমনও হয় সি, প্রেনাগত দনাওয়নাহ'র প্রভনাব 
আর সতমন কনাজ কররননা, এমন অবস্নায় লকতনাল 
লনরজই একলট শলতিশনালী দনাওয়নাহ লহরসরব কনাজ করর। 

এর সবরচরয় বি উদনাহরণ লহরসরব সনামরন লনরয় 
আসনা িনায় ৯/১১ অপনাররশন ম্যনানহনাটন এর ঘটননালট। 
এলট একলদরক সিমন একলট বরকতময় অপনাররশন 
লিরলনা সতমলন আল্নাহর ইচ্নায় এলট সনারনা লবরশ্র 
মসুললম িবুকরদর জন্য এক লবশনাল দনাওয়নাহও 
লিরলনা! শুধ ুমসুললমই নয় বরং অমসুললমরদর জন্যও 
এই অপনাররশন লিরলনা এক লবশনাল দনাওয়নাহ। ৯/১১ 
এর পরর অ্যনারমলরকনারত ইসলনাম গ্রহরণর হনার অরনক 
সবরি লগরয়লিরলনা! একই সনারে এই অপনাররশন 
মসুললম লবরশ্র িবুকরদর মনারে প্রনাণ সঞ্চনার কররত 
এবং তনারদররক লজহনালদ সচতননায় উবিদু্ধ কররত ব্যনাপক 
সহনায়তনা কররলিরলনা। আল্নাহর ইচ্নায় এগুরলনাই লিরলনা 
লকতনারলর সুস্পটি এবং প্রভনাবলবস্তনারকনারী সসই দনাওয়নাহ 
িনা বিররর পর বির ধরর উম্নাহ'র িবুকরদর মনারে অন্য 
সকনান পদ্ধলতরত সকউ উজ্জীলবত কররত পনাররলন। এই 
অপনাররশন উম্নাহ'র িবুকরদর মনারে এই দনাওয়নাহর 
প্রসনার ঘলটরয়লিরলনা "অ্যাকমলরোই হকচ্ সাকপর 
মাথা"। শুধমুনাত্র এই লবেরয়র উপরর পলরসংখ্যনান এবং 
লবলভন্ অ্যনাননালললসস আরলনাচননা কররত সগরল এই 
সলখনার করলবর অরনক সবরি িনারব। 

এ ব্যনাপনারর আররনা 
একলট ইলতহনাস প্রলসদ্ধ 
ঘটননা অবশ্যই সনামরন 
লনরয় আসনা দরকনার। 
লব্লটশ অধীনস্ ভনাররত 
রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর শনারন 
অবমনানননামলূক লবলভন্ 
বই প্রকনাশ কররত শুরু 
করর উগ্র লহন্দুরদর 
একলট লসলনডরকট িনার 
প্রধনারনর ননাম লিরলনা 
রনাজপনাল। রনাজপনারলর 
প্রকনাশনীর মনুলশ রনাম 
ননারমর এক কম্শচনারীরক 
লব্লটশরনা ননাননাভনারব 
সনাহনাি্য কররত েনারক। 
এমন অবস্নায় সলনান 
মজুনালহরদর ভূলমকনায় 
অবতীণ্শ হরয় মনুলশ রনাম 
সক জনাহনান্নারম পনালঠরয় 

আজ আপভন খে 
কাজটিরক সামান্য 

িািরেন আপভন 
হেত জারননও না 

এই সামান্য কাজটিই 
ইনশা আল্াহ আরো 

অরনক িাইরেে জন্য 
খেরটারনটে ভহরসরি 

কাজ কেরি। আপভন 
হেত জারননও না 

আল্াহে ইছোে খসই 
িাইরেে প্্যান আপনাে 

খিরেও শত গুন খিশবী 
ক্ভত সাধন কেরি! 
উনাে জন্য দেকাে 
শুধধু আপনাে খথরক 

সামান্য ধ্ু ভলগে!
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সদন কনাজী আব্দরু রলশদ ননারমর একজন বীর মসুললম। 
এই ঘটননার পরর রনাজপনারলর উপরর আক্রমণ চনালনান 
আররক সলনান মজুনালহদ গনাজী সখনাদনাবখশ। গনাজী 
সখনাদনাবখরশর হনামলনায় রনাজপনাল আহত হরলও সবঁরচ 
িনায়। এর লকিুলদন পরর রনাজপনাল সক হত্যনার লনয়রত 
আফগনালনস্তনান সেরক লনারহনারর আরসন আররক সলনান 
মজুনালহদ গনাজী আব্দলু আলজজ। গনাজী আব্দলু আলজজ 
সত্যনানন্দ ননারম আররক মনালনাউন সক রনাজপনাল মরন 
করর হত্যনা করর সদন। সশে পি্শন্ত ননাপনাক রনাজপনাল 
সক হত্যনা কররন গনাজী ইলমলুদেন ননারম আররক সলনান 
মজুনালহদ। গনাজী ইলমলুদেরনর লনাশ লব্লটশরনা লদরত 
অস্ীকৃলত জনাননারল আরন্দনালন গরি উরঠ। অবরশরে 
১৪ লদন পরর ইংররজ সরকনার বনাধ্য হয় শহীরদর 
লনাশ হস্তনান্তর কররত। সসই সমরয় গনাজী ইলমলুদেরনর 
জনাননাজনায় প্রনায় ৬ লক্ষ মসুলমনান অংশগ্রহণ করর! 
স্মরণ রাখা েরোর, রাসুি (ملسو هيلع هللا ىلص) এর পলবত্র সম্ান 
অবমাননার শালস্ত মতুৃ্যেণ্। শনালতম আর রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
এর লবরুরদ্ধ অপনাররশরনর কল্যনারণই সসই সমরয়র 
মসুললম িবুকরদর সচতননায় রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর সম্নান এবং 
রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর ভনারলনাবনাসনা উজ্জীলবত হরয় উরঠলিরলনা! 
এই লকতনাল কমপরক্ষ ৬ লক্ষ মসুললরমর অন্তরর রনাসুল 
 এর শনান, সম্নান এবং এর সখলনারফ করনীয় কী (ملسو هيلع هللا ىلص)
হরব তনার সুস্পটি দনাওয়নাহ প্রচনার করর লদরয়লিরলনা! 
অেচ খবু সবশীলদন আরগর কেনা নয় িখন এ সদরশ 
রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) সক অসম্নান করনা সিন ফ্যনাশরন পলরণত 
হরয়লিরলনা (ননাউজলুবল্নাহ!) উম্রতর িবুকরদর মনারে 
এ ব্যনাপনারর সতমন সকনান করনীয়ই স্পটি লিরলনা ননা সি, 
রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) শনারনর সবয়নাদলব হরল কী কররত হয়! তনাই 
িনা বললিলনাম, েখকনা আমাকের দচতনা এমন অন্ধ 
লেংবা উোসীন হকয় যায় দয, রেথাগত োওয়াহ দোন 
রেভাব দ�িকত পাকরনা, তখন আল্াহর ইচ্ায় এমন 
োজগুকিাই েি্যাকণর ধারা লনকয় রেোশমান হয়।

এই ধররনর অপনাররশন/লকতনারলর মনাধ্যরম 
আররনা এক প্রকনার দনাওয়নাহ প্রকনালশত হয় তনা 
হরচ্, "এ কনাজলটও করনা সম্ভব"। 
সিমন ৯/১১ এর আরগ 

এমন অপনাররশন 
সপেরক্শ লকংবনা 

কনাররনা ধনারণনা 

লিরলনাননা সি, অ্যনারমলরকনার মনালটরতই অ্যনারমলরকনার 
অহংকনাররর লনদশ্শরনর উপরর এভনারব আক্রমণ 
চনালনারননা সম্ভব। লকনু্ত ৯/১১ এরপরর দলনয়নাব্যনাপী 
এই সমরসজ পলরষ্নার হরয় সগরলনা, অ্যনারমলরকনারক 
তনার ঘররর সভতররই আঘনাত করনা সম্ভব। আল্নাহর 
ইচ্নায় অ্যনারমলরকনারক ট্যনাকে লকংবনা ফনাইটনার িনািনাও 
আঘনাত করনা সম্ভব। আবনার "ইউএসএস সকনাল" 
অ্যনাটনারকর পরর এলটও জনাননা সগরলনা আল্নাহর সনাহনারি্য 
অ্যনারমলরকনা সক ঘরর লকংবনা বনাইরর, জরল লকংবনা 
স্রল সি সকনান অবস্নারতই আঘনাত করনা সম্ভব। 
অ্যাকমলরোরও দুবসেিতা আকছ, অ্যাকমলরো অকজয় না, 
অ্যাকমলরোকেও রতিাতি েরা সম্ভব, অ্যাকমলরোকেও 
লনরাপতিাহীনতার বোে আবোেন েরাকনা সম্ভব। সনারনা 
দলনয়নার অসংখ্য িবুক িখন সদখরলনা অ্যনারমলরকনার 
গব্শ টুইন টনাওয়নার লনলমরেই ধ্রস সগরলনা তখন 
তনারদর অরনরকর সনামরনই এই সত্য প্রমনালণত 
হরয়লিল সি, অ্যনারমলরকনারকও আঘনাত করনা িনায়।

একই ভনারব গনাজী ইলমলুদেরনর ঘটননা সেরকও আমরনা 
এই লশক্ষনা পনাই সি, রনাজপনারলর মত সকনান ননাপনাক 
মনালনাউনরক হত্যনা করনার জন্য আল্নাহর ইচ্নায় এক 
রুলপর িুলরই িরেটি এবং তনা লদরন দপরুর প্রকনারশ্যই 
করনা িনায়। এবং এ লশক্ষনাও পনাওয়না িনায় সি, রনাসুল 
 এর সম্নান অরপক্ষনা লনরজর জীবন সকনানভনারবই (ملسو هيلع هللا ىلص)
দনামী হরত পনাররননা আর তনার বনাস্তব প্ররয়নাগ সকমন হয়! 
লকভনারব হয়! এই ঘটননার সপ্রলক্ষরত আল্নামনা ইকবনাল 
বরললিরলন, "আমরা পলরেল্পনা েরকতই থালে আর 
এে োিলমলস্ত্রর দছকি একস মযসোো িকু� লনকয় যায়।"

তনাই আপননার সকনান কনারজর মনাধ্যরম এমন হরতই পনারর 
সি, উম্কতর যবুেকের পলরেল্পনা গুকিা অবকশকষ 

মযসোোয় পলরণত হকব ইনশা আল্াহ!"ইউএসএস ক�োল" অ্োটোক�র 
পকর এটিও জোনো কেকলো আল্োহর 
সোহোক্্ অ্োকেরর�ো ক� ঘকর 
র�ংবো বোইকর, জকল র�ংবো স্থকল 
ক্ ক�োন অবস্থোকেই আঘোে �রো 
সম্ভব। অ্োকেরর�োরও দুব্বলেো 
আকে, অ্োকেরর�ো অকজয় নো, 
অ্োকেরর�োক�ও রক্োক্ �রো সম্ভব, 
অ্োকেরর�োক�ও রনরোপত্োহীনেোর 

স্োদ আস্োদন �রোকনো সম্ভব
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এবনার আপননারক শয়তনান অরনক 
অরনক ভয় সদখনারব, অরনক 
অরনক দলচিন্তনা লনরয় হনালজর 

হরব। লকনু্ত আপলন একজন বসলনক। ভয়রক জয় করনার 
ব্যনাপনাররই আপননার প্রলশক্ষণ লিরলনা। আর এখন সতনা 
আপলন আল্নাহ্ র বসলনক। একই আল্নাহ আপননারক 
আরদশ করররিন তনাগুত আর কনারফররদর ভয় ননা 
কররত। 

ভ� এিং দধু লশ্চন্তার ি্যাপাকর আল্াহ িকিনঃ
ُ َأْعَلُم بَِْعَداِئُكْم وََكَفٰى ِبللَِّ َولِيًّا وََكَفٰى ِبللَِّ َنِصريًا  َواللَّ

﴿النساء: ٤٥﴾
"আল্নাহ সতনামনারদর শত্রুর ব্যনাপনারর খবু ভনারলনা কররই 
জনারনন, অলভভনাবক লহরসরব আল্নাহই িরেটি আর 

সনাহনাি্যকনারী লহরসরবও আল্নাহই িরেটি"
(সুরা লনসা: ৪৫)

আল্াহ্  আরও িকিন:

ِلُكُم الشَّْيطَاُن ُيَوُِّف َأْولَِياَءُه َفَل َتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن َا ذَٰ  ِإنَّ
ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي

﴿آل عمران: ١٧٥﴾
"এ সলনারকরনা হরচ্ শয়তনান, সতনামনারদররক তনার বনু্ধরদর 
ব্যনাপনারর ভয় সদখনায়, সতনামরনা তনারদররক ভয় কররনাননা, 

আমনারকই ভয় কর, িলদ সতনামরনা মলুমন হও"
(সুরা আকি-ইমরানঃ ১৭৫)

শয়তনান আপননারক ভয় সদখনারব, মতুৃ্য ভয়, বলন্দরত্বর 
ভয়, জলুরুমর ভয় এরকম আররনা অরনক লকিু। লকনু্ত 
মতুৃ্যরক সতনা আপননার ভয় পনাওয়না উলচৎ নয় বরং 

মলুমরনর জন্য মতুৃ্য হরচ্ আল্নাহর সনারে সনাক্ষনারতর 
সুরিনাগ! দলনয়না মলুমনরক আল্নাহর সনারে সনাক্ষনাত সেরক 
আটরক রনারখ। একজন মজুনালহদ শনাহনাদনারতর মনাধ্যরম 
সম্নানজনক ভনারব আল্নাহর সনারে সনাক্ষনারতর জন্য চরল 
িনায়! বলন্দত্ব জলুমু এসব ব্যনাপনারর আমনারদর আল্নাহর 
উপররই ভরসনা করনা উলচৎ।

ইমনাম ইবনু তনাইলময়্যনাহ রহ. বরললিরলন, সতনামরনা 
আমনার কী কররত পনাররনা? আমনার জনান্নাত আমনার 
হৃদরয়। আমনারক লনব্শনাসন লদরল আলম আল্নাহর দলনয়না 
সদখব, আমনারক বন্দী কররল আলম আল্নাহর লজলকর 
করব, আমনারক হত্যনা করর সফলরল আলম শহীদ হরয় 
িনারবনা, সতনামরনা আমনার কী-ইবনা কররত পনার? আমনার 
জনান্নাত আমনার অন্তরর।

আল্নাহর হুকুম ব্যতীত সকউ আমনারদর সনামনান্য পলরমনাণ 
ক্ষলত করনার সনামে্শ্য রনারখননা। ইব্নালহম আলনাইলহস 
সনালনামরক আগুরন পলুিরয় মনারনার জন্য, কনারফররনা এমন 
মনারনাত্মক আগুন জ্বনাললরয়লিরলনা সি, তনারনা তনার ধনারর 
কনারিও লভিরত পনারলিরলনাননা। তনারনা দূর সেরক ইব্নালহম 

ভয়ের ম�োকোয়েলো: 
নিশ্চয়ই শয়তানির চক্ান্ত

অনত দুর্বল!
ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيًفا

﴿النساء: ٧٦﴾
"শয়তাকনর চক্ান্ত লনতান্তই দুবসেি"

(সুরা লনসা: ৭৬)
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আলনাইলহস সনালনাম সক আগুরনর মরধ্য িুঁরি সফরল। 
আল্নাহ্  রসই আগুরনর মরধ্য ইব্নালহম আলনাইলহস 
সনালনাম এর জন্য শনালন্তর ব্যবস্না করর লদরয়লিরলন। 
আগুন ইব্নালহম আলনাইলহস সনালনাম এর সকনান ক্ষলতই 
কররত পনাররলন। উপরনু্ত ইব্নালহম আলনাইলহস সনালনাম 
বরললিরলন, আগুরনর লভতরর অবস্নান করনা সময়গুরলনা 
লিরলনা আমনার জীবরনর সবরচরয় প্রশনালন্তর!

লফরনাউরনর িরুগ সি সলনাকলট মসুনা আলনাইলহস সনালনাম 
সক সতক্শ কররত এরসলিরলনা এবং তনার কওমরক 
উপরদশ লদরয়লিরলনা সস বরললিরলনা, 

ُض َأْمِري ِإَل اللَِّ ِإنَّ اللََّ  َفَسَتْذُكُروَن َما َأُقوُل َلُكْم َوأَُفوِّ
َوَحاَق َمَكُروا  َما  َسيَِّئاِت   ُ اللَّ فـََوقَاُه  ِبْلِعَباِد    َبِصرٌي 

ِبِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب
﴿غافر: ٤٤-٤٥﴾

"... আলম আমনার লনরজর ব্যনাপনারটনা আল্নাহর উপর 
সসনাপদ্শ করলি (আমনার বনাঁচনা মরনার জন্য আলম সমনারটও 
ভনালবননা)। আল্নাহ্  তনাঁর বনান্দনারদর উপর সব্শদনা দলৃটি 
রনারখন। অতঃপর আল্নাহ্  তনারক তনারদর েিিরন্ত্রর 
খনারনালব সেরক সহফনাজত কররলন, আর কলঠন শনালস্ত 
সফরনাউরনর সলনাকজনরদর চতুলদ্শক সেরক লঘরর 

সফলরলনা"
(সুরা গাল�র ৪৪-৪৫)

আল্াহ আরও িকিন:
نـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم  ِإنَّ لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِف اْلََياِة الدُّ

اأْلَْشَهاُد
﴿غافر: ٥١﴾

"আলম আমনার রসুলরদররক আর মলুমনরদররক অবশ্যই 
সনাহনাি্য করব, দলনয়নার জীবরন আর (লকয়নামরতর লদরন) 

সি লদন সনাক্ষীরনা দনাঁিনারব"
(সুরা গাল�রঃ ৫১)

একইভনারব হুদ আলনাইলহস সনালনারমর জনালত লিরলনা 
দলনয়নার মরধ্য সবরচরয় শলতিশনালী জনালত। আল্নাহ্  
তনারদররক সমস্ত রকম শলতিমত্না লদরয়লিরলন। সসই 
জনালত শলতির গরব্শ হুদ আলনাইলহস সনালনাম সক হত্যনা 

করনার হুমলক লদল (ননাউজলুবল্নাহ)। আর হুদ আলনাইলহস 
সনালনাম ও চ্যনারলঞ্জ লদরলন, সতনামরনা আমনারক প্রস্তুলত 
সনয়নার সকনান সুরিনাগ লদওননা, লদরন লকংবনা রনারত সি 
সকনান সমরয় আমনারক আক্রমণ কর, িলদ সতনামরনা পনার। 
হুদ আলনাইলহস সনালনাম এর কওম হুদ আলনাইলহস 
সনালনাম সক হত্যনা করনা সতনা দূররর কেনা সনামনান্য চুরলর 
মনােনা পি্শন্ত িুঁরয় সদখরত পনাররলন। আর হুদ আলনাইলহস 
সনালনাম এর ফমু্শলনা বরল লদরয়রিনঃ

 ِإِنّ تـَوَكَّْلُت َعَلى اللَِّ َريبِّ َورَبُِّكم مَّا ِمن َدابٍَّة ِإلَّ ُهَو آِخٌذ
بَِناِصَيِتَها ِإنَّ َريبِّ َعَلٰى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم

﴿هود: ٥٦﴾
"আলম আল্নাহর উপর লনলচিত ভরসনা কররলি লিলন 
আমনার এবং সতনামনারদর পরওয়নাররদগনার। পলৃেবীর 
বরুক লবচরণকনারী এমন সকনান প্রনাণী ননাই িনা তনাঁর পূ্শণ 
আয়ত্নাধীন নয়। আমনার পনালনকত্শনার সরল পরে সরন্দহ 

সনই।"
(সুরা হুেঃ ৫৬)

সুতরনাং শয়তনারনর এসমস্ত ভরয়র সকনান লভলত্ ননাই, 
উপরনু্ত আমনারদর স্মরণ রনাখনা দরকনার দলনয়নার এই 
সনামনান্য জলুমু, লনি্শনাতন অরপক্ষনা আল্নাহর শনালস্ত অরনক 
অরনক সবলশ ভয়ংকর! এিনািনা আররনা একলট লবেয় হল, 
কনারফররনা আর আল্নাহর দশমরনরনা িলদ আল্নাহর সনারে 
শত্রুতনা করর আল্নাহর আজনারবর ব্যনাপনারর ভয় ননা পনায় 
তনাহরল আমরনা মলুমন হরয়, আল্নাহর বসন্য হরয় লকভনারব 
কনারফররদর শনালস্তর ব্যনাপনারর ভয় সপরত পনালর! এ কেনা 
বিই লজ্জনার! সিখনারন আল্নাহ্  বরলরিন, আল্নাহ্  হরচ্ন 
মলুমনরদর বনু্ধ! আল্নাহ্  বরলরিন মলুমনরদর সনাহনাি্য 
করনা আমনার দনালয়ত্ব। এভাকব আল্াহ্  সমগ্ কুরআন 
জুকড় মুলমনকের এবং মুজালহেকের লনরাপতিার ওয়াো 
লেকয়কছন! সাহায্য এবং লবজকয়র ওয়াো লেকয়কছন!

শয়তনারনর আররকলট বি ওয়নাসওয়নাসনা আরস, লনরজর 
পলরবনার আর স্ত্রী সন্তনানরদর ব্যনাপনারর। শয়তনান বরল, 
তুলম মরর সগরল তনারদর কী হরব! এই কেনার উত্রর 
অরনক কেনাই বলনা িনায়, তরব সদখনা িনাক আল্নাহ্  কী 
বলরিনঃ 

50



َوَأْزَواُجُكْم َوِإْخَواُنُكْم  َوأَبـَْناؤُُكْم  آَبؤُُكْم  َكاَن  ِإن   ُقْل 
َتَْشْوَن َكَساَدَها َوِتَارٌَة  اقـْتـََرفـُْتُموَها  َوَأْمَواٌل   َوَعِشريَُتُكْم 
 َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها َأَحبَّ ِإلَْيُكم مَِّن اللَِّ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد
يـَْهِدي َل   ُ َواللَّ بَِْمرِِه   ُ اللَّ يَِْتَ  َحىتَّٰ  فـَتـََربَُّصوا  َسِبيِلِه   ِف 

اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي
﴿التوبة: ٢٤﴾

"বল, িলদ সতনামনারদর লপতনারনা, আর সতনামনারদর 
সন্তনারনরনা, আর সতনামনারদর ভনাইরয়রনা, আর সতনামনারদর 
স্ত্রীরনা, আর সতনামনারদর সগনাষ্ঠীর সলনারকরনা আর ধন সপেদ 
িনা সতনামরনা অজ্শন করররিনা, আর সতনামনারদর ব্যবসনা িনার 
মন্দনার ভয় কর, আর বনাসস্নান িনা সতনামরনা ভনারলনাবনারসনা, 
এসব িলদ সতনামনারদর লনকট লপ্রয় হয় আল্নাহ্ , তনার 
রনাসুল এবং তনাঁর পরে লজহনাদ করনা হরত, তনাহরল 
অরপক্ষনা কর িতক্ষণ ননা আল্নাহ তনাঁর চূিনান্ত ফনায়সনালনা 
সতনামনারদর কনারি লনরয় আরসন। আর আল্নাহ্  অবনাধ্য 

আচরণকনারীরদর সলঠক পে প্রদশ্শন কররন ননা।"
(সুরা তাওবাহঃ ২৪)

অরনক কলঠন একলট আয়নাত। আল্নাহ এই আয়নাত 
ননালজল কররলিরলন সনাহনাবীরদর উরদেশ্য করর, িনাঁরদর 
সনারনা লজরন্দগীই লিরলনা লজহনাদ লনরয়, তবওু আল্নাহ্  
তনাঁরদররক এই ব্যনাপনারর এমন কলঠনভনারব সতক্শ 
করররিন! তনাহরল আমনারদর সভরব সদখনা দরকনার িখন 
আমরনা লজহনাদরক পলরপণূ্শ রূরপ পলরত্যনাগ কররলি তখন 
আমনারদর অবস্নান আল্নাহর সনামরন সকমন হরত পনারর!

আলম আপননারক আহবনান করলি আল্নাহর লদরক 
লফরর আসনার জন্য। তনাগুতরক অস্ীকনার 

করনার জন্য। কনারণ আলম জনালন তনারনা ধ্ংস হরবই 
দলনয়নারত এবং আলখরনারতও। এটনা সতনা শুধ ু সমরয়র 
ব্যনাপনার মনাত্র। আজ পি্শন্ত আল্নাহর সকনান দশমন লক 
আল্নাহর লবরুরদ্ধ জয়ী হরত সপরররি? একটনা উদনাহরণও 
লক সদরখরিন? লফরনাউন সপররলিরলনা? নমরুদ 
সপররলিরলনা? আবরনাহনা সপররলিরলনা? আব ু জনারহল 
সপররলিরলনা? ননালক পনারস্য সরনাম সনাম্রনাজ্য সপররলিল? 
সুপনার পনাওয়নার অ্যনারমলরকনাও লক পনারল? তনাহরল লক 
আপননারক এখরননা সধনাঁকনায় সফরল রনাখরলনা? এমন সিন 
ননা হয় সি পরনাজরয়র গ্নালনসহ আল্নাহর অলভশনাপ ও 

আমনারদর উপরর এরস পিল। তনারনা সতনা পরনালজত 
হরবই কনারণ এটনাই আল্নাহর ওয়নাদনা। এটনাই আল্নাহর 
ওয়নাদনা। এটাই আল্াহর ওয়াো তারা পরালজত হকবই 
এবং শুধ ুতাই নয়, আল্াহর ওয়াো এটাও দয - আল্াহ 
তাকেরকে জাহান্াকম এেলত্রত েরকবন। 

আলম আপননারক আহবনান করলি জনান্নাতসমরূহর 
লদরক, িনার প্রশস্ততনা আসমনান এবং 

জলমন সমরূহর মধ্যকনার দূররত্বর সচরয়ও সবলশ। আলম 
আপননারক আহবনান করলি আপননার ররবর সনু্তলটির 
লদরক। রাসুি (ملسو هيلع هللا ىلص) বকিন, আল্াহ্  যার লেকে তালেকয় 
হাকসন জাহান্াম তাঁর জন্য হারাম হকয় যায়। আলম 
আপননারক আহবনান করলি অনন্তকনারলর সসই সম্নালনত 
জীবন, শনাহনাদনারতর লদরক! আল্নাহ্  শহীদরদর লজরজ্স 
কররবন সতনামরনা আর কী চনাও? তনাঁরনা উত্র লদরবন ইয়না 
আল্নাহ্  আপলন আমনারদর সতনা সব লকিুই লদরয়রিন 
আমরনা আর কী চনাইরত পনালর! আল্নাহ্  আবনার লজরজ্স 
কররবন, সতনামরনা কী চনাও? আবনাররনা তনাঁরনা একই উত্র 
লদরবন। আল্নাহ্  আবনার লজরজ্স কররবন, বনান্দনা সতনামরনা 
কী চনাও? শহীদগণ বেুরবন আল্নাহ্  লজরজ্স কররতই 
েনাকরবন। তনাই তনাঁরনা উত্র লদরবন,- ইয়না আল্নাহ্  
আপলন আমনারদররক আবনার দলনয়নায় লফলররয় লদন, 
সিন আমরনা আবনার আপননার পরে লজহনাদ করর আবনার 
শনাহনাদত অজ্শন কররত পনালর। লকনু্ত তনা পরূণ হবনার নয়। 

িল, েভদ খতামারদে ভপতাো, আে খতামারদে 
সন্ারনো, আে খতামারদে িাইরেো, আে 
খতামারদে স্তবীো, আে খতামারদে খগাষ্ঠীে 
খলারকো আে ধন সম্পদ ো খতামো অজ্ন 
করেরো, আে খতামারদে ি্যিসা োে মন্াে 
িে কে, আে িাসথিান ো খতামো িারলািারসা, 
এসি েভদ খতামারদে ভনকট ভপ্রে হে আল্াহ্ , 
তাে োসধুল এিং তা াে পরথ ভজহাদ কো হরত, 
তাহরল অরপক্া কে েতক্ে না আল্াহ তা াে 
িূড়ান্ োেসালা খতামারদে কারে ভনরে আরসন। 
আে আল্াহ্  অিাধ্য আিেেকােবীরদে সঠিক 

পথ প্রদশ্ন করেন না।
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লকনু্ত সকন শহীদগণ আবনার দলনয়নারত লফরর আসরত 
চনাইরবন? সিখনারন জনান্নারত আল্নাহ্  তনাঁরদর সমস্ত 
লনয়নামত পলরপণূ্শ করর লদরয়রিন সসখনারন সকন তনাঁরনা 
আবনার শহীদ হরত চনাইরবন? কনারণ, একজন শহীদরক 
আল্নাহ্  লকয়নামরতর লদন সি লবশনাল সম্নারনর সনারে 
উপস্নাপন কররবন, আল্নাহর পক্ষ সেরক সস মলহমনাময় 
সম্নান এবং সংবধ্শননা (গ্র্যনানড সসললরব্শন) আবনার 
পনাবনার জন্যই শহীদগণ আবনার দলনয়নায় এরস লজহনাদ 
করর আবনার শহীদ হরয় সিরত চনাইরবন! 

লপ্রয় ভনাই, জনান্নারতর বনাজনার খরুল সগরি, শনাহনাদনারতর 
মওসুম শুরু হরয় সগরি! সবনাই বরল, "লজহনাদ ননাই। 
আরর এখন সকনান লজহনাদ ননাই"। শুরন লনন, আপনার 
রনাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) কী বলরিন: 
 ن أَبُو ُمَعاِويََة ، قَاَل : ن أَبُو رََجاٍء اْلََزِريُّ ، َعِن الََْسِن ،
 أَنَُّه قَاَل : َسَيْأِت النَّاَس َزَماٌن يـَُقوُلوَن : ل ِجَهاَد ، فَِإَذا

َكاَن َذِلَك َفَجاِهُدوا ، فَِإنَّ الَِْهاَد َأْفَضُل
 سنن سعيد بن منصور  -ِكَتاُب الَِْهاِد  - َبُب : َمْن

قَاَل الَِْهاُد َماٍض - رقم الديث: ٢٢٠٨
"হনাসনান সেরক বলণ্শত লতলন বরলন, অলচররই এমন একটনা 

সময় আসরব িখন সলনারকরনা বলরত েনাকরব 
সি এখন সকনান লজহনাদ সনই। 
িখন সসই সময় আসরব তখন 
সতনামরনা লজহনাদ কররব। লনচিয় 

লজহনাদ-ই হরচ্ সরব্শনাত্ম।"
(সুনাকন সাঈে ইবকন 

মানসুরঃ ২২০৮)

এখন লসদ্ধনান্ত সতনা শুধইু আপননার- আপলন হয় আল্নাহর 
ওয়নাদনারক লবশ্নাস কররবন এবং আল্নাহর বসরন্যর 
কনাতনারর এরস দনাঁিনারবন। অেবনা তনাগুরতর প্রতনারণনা 
লবশ্নাস কররবন এবং তনারদর কনাতনাররই েনাকরবন। 
আপলন িত সচটিনাই কররন এই দইরয়র মনারে আর লকিু 
ননাই। এটনা আল্নাহরও কেনা এটনা তনাগুরতরও কেনা!

সিটনা বশু বরললিরলনা - “Either you are with us or 
with the terrorists”

সদখরত পনারচ্ন সতনা, লমডল গ্রনাউনড বরল লকিু সনই! 
হয় আপলন আল্নাহর সনারে আরিন অেবনা আল্নাহর 
দশমরনর সনারে আরিন! 

শাহাদানতর রাজার রনে গেনে! দুনিয়ার নিেু 
গুরারা আর আল্াহর গরেনিনিরা দুনিয়ানতই 
জান্ানতর েরুাে গেনত শুরু িনরনে আর 
জান্ানতর গিশা তানদর োেল িনর তুনলনে! 
জান্ানতর েঘু্াণ আর জান্ানতর গিশার োিনি 
দুনিয়া তুচে হনয় গেনে। তানদর অন্তরগুনলানি 
আল্াহ্  েঙ্কীণ্বতা গেনি িকু্ত িনর এত রেশস্ত 
িনর নদনয়নেি গে, গেই অন্তর গুনলা আল্াহর 
জি্য ভানলারাোয় েূণ্ব হনয় গেনে। িকী অদু্ত 
গেই অন্তরগুনলা, তাঁনদর গদহ েনে োনি এই 
দুনিয়ায় নিনু্ত অন্তর চনল গেনে আল্াহর িানে। 

তাঁরা আিুল আনরদনি আর গচানের জনল 
আল্াহর িানে ফনরয়াদ িরনত োনি - 
ইয়া রর্ব িেি তুনি আিানি নিনয় োনর 

গতািার িানে! দুশিি েেি আি্বার 
গলেট আর রনুলট রেুফ জ্যানিট 

এর আোনল ক্ান্ত হনয় 
োয় তেি এই 

র া ন দ া র া 
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জান্ানতর গিশায় োেল হনয় ঝাঁে গদয় শত্ুর 
নদনি। রনুলট নিংরা শ্্যােনিল নিংরা িট্বার এর 
গোলা হানে িনুে ররণ িনর গিয়! তাজা েনুির 
গেয়ালা হনয় োয় রনুির িানঝ আর জান্ানত হানের 
এি টুিরা হানে ঝুনলনয় চনল োয় আল্াহর োনে 
োক্ানত! িেনিা হুররা গিনি আনে দুনিয়ায় 
আর হাতোনি গদয় জান্ানতর! এভানরই এনির 
ের এি েরাই উনে োনচে জান্ানতর নদনি! হায় 
জান্ানতর েরুাে গতা তানদর োেল িনর নদনয়নে! 
তারা নিভানর োিনত োনর এই দুনিয়ায়!     
পলরকশকষ আল্াহর কািাম লদক� যশষ করলে- 

 َوَما َكاَن لِنـَْفٍس َأن َتُوَت ِإلَّ بِِْذِن اللَِّ ِكَتاًب مَُّؤجًَّل َوَمن
نـَْيا نـُْؤتِِه ِمنـَْها َوَمن يُِرْد ثـََواَب اْلِخَرِة نـُْؤتِِه  يُِرْد ثـََواَب الدُّ
 ِمنـَْها َوَسَنْجِزي الشَّاِكرِيَن  وََكأَيِّن مِّن نَِّبٍّ قَاَتَل َمَعُه
َوَما اللَِّ  َسِبيِل  ِف  َأَصابـَُهْم  ِلَما  َوَهُنوا  َفَما   رِبِّيُّوَن َكِثرٌي 
ُ يُِبُّ الصَّاِبرِيَن  َوَما َكاَن  َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا َواللَّ
 قـَْوَلُْم ِإلَّ َأن قَاُلوا رَبَـَّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِإْسَرافـََنا ِف َأْمِرَن
 َوثَبِّْت َأْقَداَمَنا َوانُصْرَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن َفآَتُهُم اللَُّ
ُ يُِبُّ اْلُمْحِسِننَي نـَْيا َوُحْسَن ثـََواِب اْلِخَرِة َواللَّ  ثـََواَب الدُّ
  َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا يـَُردُّوُكْم
َمْوَلُكْم  ُ اللَّ َبِل  َخاِسرِيَن   فـََتنَقِلُبوا  َأْعَقاِبُكْم   َعَلٰى 
 َوُهَو َخيـُْر النَّاِصرِيَن  َسنـُْلِقي ِف قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا

َوَمْأَواُهُم ُسْلطَاًن  ِبِه  يـَُنزِّْل  َلْ  َما  ِبللَِّ  َأْشرَُكوا  ِبَا   الرُّْعَب 
النَّاُر َوبِْئَس َمثـَْوى الظَّاِلِمنَي

﴿آل عمران: ١٥١-١٤٥﴾
"সকনান জীবই আল্নাহর অনুমলত িনািনা মররত পনাররননা, 
তনাঁর সময়নাদ লনধ্শনালরত। সি ব্যলতি পনালে্শব ফল চনায় আলম 
তনা তনারক লদরয় সদই, আর সি ব্যলতি আরখরনারতর ফল 
চনায়, আলম তনারক তনা সেরক সদই এবং কৃতজ্রদররক 
আলম শীঘ্রই লবলনময় প্রদনান করব। কত নবী িদু্ধ করররি, 
তনাঁরদর সনারে লিরলনা বহু সলনাক, তখন তনারনা আল্নাহর পরে 
তনাঁরদর উপরর সংঘলটত লবপরদর জন্য হীনবল হয়লন, 
দব্শল হয়লন, অপনারগ হয়লন, বস্তুত আল্নাহ্  নধি্শশীলরদর 
ভনারলনাবনারসন। তনাঁরদর মখু হরত সকবল এ কেনাই 
সবর হরয়লিরলনা, সহ আমনারদর প্রলতপনালক, আমনারদর 
অপরনাধগুরলনা এবং আমনারদর কনাজ-করম্শ বনািনাবনালি 
গুরলনা তুলম ক্ষমনা করর দনাও, আমনারদররক দঢ়ৃপদ সররখনা 
এবং কনারফররদর লবরুরদ্ধ আমনারদররক সনাহনাি্য কর। 
সুতরনাং আল্নাহ্  তনাঁরদর পনালে্শব সুফল দনান কররলন 
আর পরকনালীন উৎকৃটি সুফল। আল্নাহ্  সৎকম্শশীলরদর 
ভনারলনাবনারসন। সহ লবশ্নাসীগণ! িলদ সতনামরনা কনারফররদর 
আনুগত্য কর তনাহরল তনারনা সতনামনারদররক লপিরনর 
লদরক লফলররয় লনরয় িনারব, তখন সতনামরনা ক্ষলতগ্রস্ত 
হরয় পিরব। বরং আল্নাহ্ ই সতনামনারদর অলভভনাবক 
এবং লতলনই সব্শররেষ্ঠ সনাহনাি্যকনারী। অলতসত্বর আলম 
কনারফররদর অন্তরর ভয় সঞ্চনার করব, কনারণ তনারনা 
আল্নাহর সনারে শরীক গ্রহণ করররি িনার সপরক্ষ লতলন 
সকনান সনদ ননালজল কররনলন, তনারদর লনবনাস হরব 
জনাহনান্নাম এবং জনাললমরদর আবনাস কতইননা জঘন্য!"

(আি ইমরানঃ ১৪৫-১৫১)
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	গ্লোবাল জিহাদের সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট এবং কুফরের সর্দার অ্যামেরিকার অবস্থান (ইদার ইউ আর উইথ আস
	(ইদার ইউ আর উইথ আস
	অর উইথ দা টেরোরিস্টস!)

	বর্তমান পরিস্থিতিতে 
ঈমানের দাবি কী
?
	১। আক্রমণাত্মক জিহাদ:
	২। আত্মরক্ষামূলক জিহাদ:

	"তারা চায়
তোমরাও তাদের মত
কাফের হয়ে যাও"। মোল্লা ব্র্যাডলিদের
ব্যাপারে কিছু কথাঃ
	আল্লাহর সেনাবাহিনী বনাম বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
	আমি কী করতে পারি
?
	তাগুতকে অস্বীকার করে নিজের অতীতের জন্য তাওবা করা এবং নিজেকে জিহাদের কাজে শামিল করা:
	১। আনসার:
	২। মুহাজির:
	৩। ওয়ান ম্যান আর্মি:

	আমার একার এই কাজে কী এমন প্রভাব পড়বে
?
	১। শেষ আঘাতটির কারণেই পাথরটি ভাঙ্গেনিঃ 
	২। শত্রুর অন্তরে ভীতি সৃষ্টিঃ 
	৩। প্রতিটি বিস্ফোরণের জন্য একটি সামান্য স্ফুলিঙ্গ দরকার হয়ঃ 
	৪। কিতাল নিজে একটি শক্তিশালী দাওয়াহঃ 

	ভয়ের মোকাবেলা:
নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত
অতি দুর্বল!

